
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 4261/2017 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24155/2016 privind solicitarea 
domnului MIRUŢĂ GHEORGHE de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Judecătoria Novaci. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24645/2016 privind solicitarea 
doamnei AVRAMESCU AURORA de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Tribunalul Gorj. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1667/2017 privind solicitarea 
domnului ORFESCU ARISTICĂ de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Tribunalul Mehedinţi. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1878/2016 privind solicitarea 
doamnei ROGOJEANU MARIA de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Judecătoria Târgu Cărbuneşti. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3046/2016 privind solicitarea 
domnului BIOLAN GHEORGHE de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Tribunalul Olt, Judecătoria Slatina, Judecătoria Caracal sau la Judecătoria Balş. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea 
doamnei AVRAMESCU AURORA la cererea privind reîncadrarea în 
funcţia de judecător. 
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1) respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria 
Novaci a domnului MIRUŢĂ GHEORGHE; 
 
2) respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător la Tribunalul 
Mehedinţi a domnului ORFESCU ARISTICĂ; 
 
3) respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria 
Târgu Cărbuneşti a doamnei ROGOJEANU MARIA.  



 
4) respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător a domnului 
BIOLAN GHEORGHE la una dintre următoarele instanţe: Tribunalul 
Olt, Judecătoria Slatina, Judecătoria Caracal sau Judecătoria Balş.  

2. 4359/2017 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 74034/2017 privind cererea 
domnului BEŞLIU ION, judecător în cadrul Tribunalului Olt, de acordare a 
avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
privind menţinerea menţinerea în funcţie a domnului BEŞLIU ION, 
judecător la Tribunalul Olt, după împlinirea vârstei de 69 ani. 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 74034/2017 privind cererea 
domnului BEŞLIU ION, judecător în cadrul Tribunalului Olt, de acordare a 
avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani. 
[descarcă] 

3. 3632/2017 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 
DOINA DUICAN 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
IULIANA RÎCIU 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
OCTAVIA SPINEANU MATEI 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

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

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
MARIANA DANIELA GHIMBĂŞANU 

Procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism – Biroul teritorial 
Buzău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
procuror ELENA CRISTINA MATIEŞESCU 

Procuror la Direcţia Naţională 
Anticorupţie 

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna GALEA 
IRINA-CARMEN 

Judecător la Curtea de Apel Oradea 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749050.pdf


Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul ION 
DICULESCU 

Judecător la Tribunalul Ialomiţa  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna ŞUTEA 
ELENA RODICA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bistriţa Năsăud 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna DUDILĂ 
FIRA  

Prim procuror al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Luduş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna BRATU 
CORINA 

Judecător la Judecătoria Salonta 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
ARDELEAN ANGHEL-GHEORGHE  

Judecător la Judecătoria Carei 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind:  
 
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DOINA DUICAN, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
 
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IULIANA RÎCIU, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
15.03.2017; 
 
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei OCTAVIA 
SPINEANU-MATEI, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
prezent detaşată la Tribunalul Uniunii Europene; 
 
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CONSTANTIN 
SIMA, procuror şef al Serviciului de documentare şi statistică judiciară 
din cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
  
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MARIANA 
DANIELA GHIMBĂŞANU, procuror la DIICOT – Biroul teritorial 
Buzău; 
 



6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ELENA CRISTINA 
MATIEŞESCU, procuror la DNA- nivel central, consilier al procurorului 
şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 
 
7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GALEA IRINA-
CARMEN, judecător la Curtea de Apel Oradea, începând cu data de 
08.03.2017;  
 
8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ION DICULESCU, 
judecător la Tribunalul Ialomiţa, începând cu data de 22.03.2017; 
 
9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŞUTEA ELENA 
RODICA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud;  
 
10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUDILĂ FIRA, 
prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş, începând cu 
data de 01.04.2017; 
 
11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CORINA BRATU, 
judecător la Judecătoria Salonta, începând cu data de 20.03.2017.  
 
12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ANGHEL-
GHEORGHE ARDELEAN, judecător la Judecătoria Carei, începând cu 
data de 12.04.2017.  
 
 
 
 
 

4. 4162/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 934/2017 privind eliberarea din 
funcţie a domnului BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, ca urmare respingerii cererii de 
avizare a menţinerii în funcţia de judecător, după împlinirea vârstei de 65 de ani, 
începând cu data de 20.04.2017 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie a 
domnului BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, conform art.83 alin.(1) 
teza finală din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu data de 20.04.2017, data expirării 
avizului de menţinere în funcţie. 

5. 4262/2017 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea de eliberare din 
funcţie, prin demisie, a domnului NEGULESCU MIRCEA, procuror la Parchetul 



de pe lângă Judecătoria Câmpina. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
cererii de eliberare din funcţie, prin demisie, a domnului NEGULESCU 
MIRCEA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina. 
  
Totodată, Plenul a hotărât întocmirea unui punct de vedere de către 
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios. 

6. 4401/2017 Direcţii de acţiuni prioritare ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
mandatul 2017-2022. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat direcţiile de 
acţiune prioritare pentru mandatul actual al preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii şi, în continuarea acestuia, pentru întreg 
mandatul 2017-2022 al Consiliului Superior al Magistraturii:  
 
1. Independenţă – responsabilitate. Identificarea unor pârghii eficiente de 
întărire a independenţei, corelativ cu creşterea responsabilităţii 
magistraţilor. 
2. Independenţa financiară a sistemului judiciar. Salarizare magistraţi. 
Asigurarea independenţei reale a sistemului judiciar din perspectiva 
independenţei financiare, prin intensificarea demersurilor pentru 
preluarea bugetului instanţelor de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Elaborarea şi promovarea unui proiect de act normativ distinct vizând 
salarizarea magistraţilor – aspect circumscris independenţei justiţiei.  
3. Asigurarea unui volum optim de muncă instanţe/parchete. Adaptarea 
resurselor umane la nevoile concrete ale instanţelor şi parchetelor. Cadru 
legal mai suplu pentru asigurarea eficientizării activităţii judiciare. 
4. Infrastructură instanţe şi parchete. Infrastructură CSM. Îmbunătăţirea 
infrastructurii şi logisticii IT. Identificarea de soluţii viabile pentru 
problematica sediilor şi dezvoltarea performanţelor infrastructurii IT.  
5. Comunicare. Elaborarea unei strategii de comunicare publică eficientă şi 
predictibilă, în acord cu principiul transparenţei instituţionale.  
 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit grupuri de lucru 
distincte, aflate în coordonarea următorilor membri ai Consiliului Superior 
al Magistraturii, în vederea gestionării activităţilor necesare atingerii 
obiectivelor circumscrise direcţiilor de acţiune prezentate mai sus:  
 
1. Independenţă – responsabilitate. Membrii Consiliului Superior al 
Magistraturii  coordonatori:  
 
- Judecător MARIANA GHENA, preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii; 



- Judecător SIMONA MARCU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
- Judecător LIA SAVONEA, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
- Judecător BOGDAN MATEESCU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror CRISTIAN BAN, vicepreşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
- Procuror CODRUŢ OLARU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
. Procuror FLORIN DEAC, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror NICOLAE ANDREI SOLOMON, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
- Procuror TATIANA TOADER, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
 
2. Independenţa financiară a sistemului judiciar. Salarizare magistraţi. 
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii  coordonatori:  
 
- Judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
- Judecător GABRIELA BALTAG, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
- Judecător BOGDAN MATEESCU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror CRISTIAN BAN, vicepreşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
 
3. Asigurarea unui volum optim de muncă instanţe/parchete. Membrii 
Consiliului Superior al Magistraturii coordonatori: 
 
- Judecător LIA SAVONEA, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător NICOLETA MARGARETA ŢÎNŢ, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii;  



- Judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
- Judecător EVELINA OPRINA, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
- Judecător GABRIELA BALTAG, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
- Judecător BOGDAN MATEESCU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror FLORIN DEAC, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
- Procuror NICOLAE ANDREI SOLOMON, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii;  
 
4. Infrastructură instanţe/parchete. Infrastructură CSM. Membrii 
Consiliului Superior al Magistraturii coordonatori: 
 
- Judecător SIMONA MARCU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător NICOLETA MARGARETA ŢÎNŢ, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii;  
- Judecător EVELINA OPRINA, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător BOGDAN MATEESCU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
 
- Procuror CODRUŢ OLARU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror CRISTIAN BAN, vicepreşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror TATIANA TOADER, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
- Procuror NICOLAE ANDREI SOLOMON, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
 
 
5. Comunicare. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii coordonatori: 
 
- Judecător MARIANA GHENA, preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii; 



- Judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
. Judecător GABRIELA BALTAG, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
- Judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror CODRUŢ OLARU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
- Procuror FLORIN DEAC, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

-Procuror NICOLAE ANDREI SOLOMON, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 

- Procuror TATIANA TOADER, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  

 
 

 
----------------- 
Documente 
1) Direcţii de acţiuni prioritare ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
mandatul 2017-2022. [descarcă] 

7. 4500/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 3559/2017 
privind proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea 
Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor 
judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor 
judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, cu observaţia Direcţiei 
legislaţie, documentare şi contencios , în sensul inserării unei prevederi 
referitoare la modul de repartizare a dosarelor aflate pe rolul Judecătoriei 
Dragomireşti, care să facă obiectul art.II (cu forma propusă), cu consecinţa 
renumerotării art.II din proiect, care va deveni art.III.  
 
„Art.II – De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dosarele aflate pe 
rolul Judecătoriei Dragomireşti vor fi distribuite pe cale administrativă 
Judecătoriei Vişeu de Sus sau, după caz, Sighetu Marmaţiei, de către 
preşedintele Tribunalului Maramureş, în funcţie de circumscripţiile acestor 
instanţe.” 
Art. II din proiect – ce prevede republicarea H.G. nr.337/1993 – va trebui 
renumerotat, devenind art.III.  
 
----------------- 
Documente 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749601.pdf


1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
3559/2017 privind proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea 
circumscripțiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii.(L) [descarcă] 

8. 22890/2016 INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/20219/2016 privind numirea în 
funcţia de director al Institutului Naţional al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act act de retragerea 
candidaturii depuse de doamna judecător dr. ROŞU ELISABETA, 
preşedintele cu delegaţie al Curţii de Apel Bucureşti. 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât numirea în funcţia 
de director al Institutului Naţional al Magistraturii (funcţie vacantă la data 
de 20.09.2016), a doamnei ROTARU RADU CRISTINA, judecător în 
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, profesor universitar,  pentru un 
mandat de 3 ani, începând cu data de 27.03.2017. 
  
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/20219/2016 privind numirea în 
funcţia de director al Institutului Naţional al Magistraturii. [descarcă] 

9. 4043/2017 INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3937/2017 privind ocuparea prin 
delegare, a funcției de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, 
responsabil cu formarea continuă. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât delegarea în funcţia 
de director adjunct, responsabil cu formarea continuă, al Institutului 
Naţional al Magistraturii,  a doamnei judecător ANA CRISTINA LĂBUŞ, 
formator cu normă întreagă în cadrul institutului, începând cu data de 
01.03.2017, până la ocuparea acesteia, prin concurs. 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3937/2017 privind ocuparea 
prin delegare, a funcției de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, 
responsabil cu formarea continuă.(L) [descarcă] 

10. 4265/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare cu propunerile privind desemnarea 
psihologului care va participa la interviul candidaţilor din cadrul concursului de 
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizat 
în perioada 3 ianuarie-31 mai 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat psihologii - 
membru, doamna PIROŞCĂ LOREDANA-CLARIS, psiholog în cadrul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749521.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749560.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749053.pdf


-supleant, doamna IRIMIA CAMELIA MIHAELA, psiholog în cadrul 
Curţii de Apel Ploieşti,  care vor participa la interviul candidaţilor din 
cadrul concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare cu propunerile privind desemnarea 
psihologului care va participa la interviul candidaţilor din cadrul concursului de 
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie organizat 
în perioada 3 ianuarie-31 mai 2017.(L) [descarcă] 

11. 4350/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare cu propunerea de modificare a 
comisiei de contestaţii împotriva evaluării pentru Secţia a II-a civilă la concursul 
de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
organizat în perioada 3 ianuarie-31 mai 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a aprobat modificarea 
componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării 
pentru Secţia a II-a civilă şi a comisiei de evaluare pentru Secţia penală, la 
concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, organizat în perioada 3 ianuarie – 31 mai 2017. 
 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare cu propunerea de modificare a 
comisiei de contestaţii împotriva evaluării pentru Secţia a II-a civilă la concursul 
de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
organizat în perioada 3 ianuarie-31 mai 2017. [descarcă] 

12. 4267/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare cu propunerile privind tematica, 
bibliografia şi taxa de participare la concursurile de ocupare a posturilor vacante 
de grefier la instanțele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea în anul 
2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  
 
1) tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti – 
anexa 1 la Hotărârea nr.7 din data de 16.02.2017 a Consiliului de conducere 
al Şcolii Naţionale de Grefieri, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei 
nr.2; 
 
 
2) tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor – anexa 2 la 
Hotărârea nr.7 din data de 16.02.2017 a Consiliului de conducere al Şcolii 
Naţionale de Grefieri, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr.2. 
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3) tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier fără studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti 
– anexa 3 la Hotărârea nr.7 din data de 16.02.2017 a Consiliului de 
conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri, cu observaţiile formulate în 
cadrul Comisiei nr.2. 
 
4) tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier fără studii superioare juridice din cadrul parchetelor – anexa 4 la 
Hotărârea nr.7 din data de 16.02.2017 a Consiliului de conducere al Şcolii 
Naţionale de Grefieri, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr.2. 
 
5) cuantumul taxei de participare la concurs, astfel: 150 lei, conform 
propunerilor formulate de Şcolii Naţionale de Grefieri şi majoritatea 
instanţelor şi a parchetelor. 
 

13. 4266/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare privind componenţa comisiilor de 
elaborare a subiectelor, corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a 
contestaţiilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 
23 aprilie 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării 
notei Direcției resurse umane şi organizare privind componenţa comisiilor 
de elaborare a subiectelor, corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a 
contestaţiilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din 
data de 23 aprilie 2017. 
 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind componenţa comisiilor de 
elaborare a subiectelor, corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a 
contestaţiilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 
23 aprilie 2017.(L) [descarcă] 

14. 4103/2017 1. Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 656;3279/2017 privind 
solicitările unor instanţe de modificare a Hotărârilor nr. 97-99/02.02.2017 ale 
Plenului, prin suplimentarea posturilor scoase la concursul de admitere în 
magistratură organizat în perioada 7 februarie - 22 mai 2017. 
 
2. Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 85/656/2017 privind solicitările 
de suplimentare a posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură 
organizat în perioada 7 februarie - 22 mai 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitărilor formulate de unele instanţe şi unele unităţi de parchet, de 
modificare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.98/02.02.2017, în sensul suplimentării posturilor de judecător şi 
procuror scoase la concursul de admitere în magistratură, organizat în 
perioada 7 februarie – 22 mai 2017, având în vedere că termenul pentru 
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depunerea cererilor de înscriere la concurs a început să curgă începând cu 
data de 07.02.2017. 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 656;3279/2017 privind 
solicitările unor instanţe de modificare a Hotărârilor nr. 97-99/02.02.2017 ale 
Plenului, prin suplimentarea posturilor scoase la concurs.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 85/656/2017 privind solicitările 
de suplimentare a posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură 
organizat în perioada 7 februarie - 22 mai 2017. [descarcă] 

15. 4016/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/3179/2017 privind constituirea 
mai multor comisii de evaluare la nivelul unei instanţe/unui parchet. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de 
membru de drept şi preşedinte al comisiei de evaluare a doamnei judecător 
ELISABETA ROŞU, preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.  
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea următorilor 
judecători în comisiile de evaluare de la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, 
conform Hotărârii Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bucureşti 
nr.307/15.12.2016, după cum urmează:  
 
Membri desemnaţi:  
1. doamna judecător LUMINIŢA CRIŞTIU-NINU, vicepreşedinte al Curţii 
de Apel Bucureşti;  
2. doamna judecător ILEANA RUXANDRA TIRICĂ, vicepreşedinte al 
Curţii de Apel Bucureşti;  
3. doamna judecător ELENA RALUCA COSTACHE, preşedintele Secţiei 
I penale a Curţii de Apel Bucureşti;  
4. doamna judecător ALINA PETRONELA MOŞNEAGU, preşedintele 
Secţiei a II-a penale a Curţii de Apel Bucureşti;  
5. doamna judecător ANA MARIA GANU, preşedintele Secţiei a VI-a civile 
a Curţii de Apel Bucureşti;  
6. doamna judecător LIANA NICOLETA ARSENIE, din cadrul Secţiei I 
penale a Curţii de Apel Bucureşti;  
7. domnul judecător GHEORGHE LIVIU ZIDARU, din cadrul Secţiei a 
IV-a civile a Curţii de Apel Bucureşti;  
8. doamna judecător LIZETA HARABAGIU, din cadrul Secţiei a VII-a 
pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel 
Bucureşti;  
9. doamna judecător MĂDĂLINA ELENA GRECU, din cadrul Secţiei a 
VIII-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti;  
10. doamna judecător ANDREEA MARCHIDAN, din cadrul Secţiei a 
VIII-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti;  
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Membri supleanţi:  
1. doamna judecător MIRELA STELUŢA CROITORU, preşedintele 
Secţiei a IV-a civile a Curţii de Apel Bucureşti;  
2. doamna judecător LUCIA UŢĂ, preşedintele Secţiei a VII-a pentru 
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel 
Bucureşti;  
3. doamna judecător ALINA IONELA COTOROGEA, din cadrul Secţiei 
a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii 
de Apel Bucureşti;  
4. domnul judecător BOGDAN CRISTEA, din cadrul Secţiei a VIII-a 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti. 
 
 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/3179/2017 privind constituirea 
mai multor comisii de evaluare la nivelul unei instanţe/unui parchet. [descarcă] 
2) Minuta C2 din data de 16.02.2017 [descarcă] 

16. 2831/2017 SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2644/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Neamţ de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de 
judecător temporar vacante de la nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea de ocupare, pe 
perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant de la nivelul 
Judecătoriei Târgu Neamţ. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea de ocupare, pe 
perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător temporar vacante de la 
nivelul Judecătoriei Bacău. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 923/2017 privind solicitarea de 
ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de procuror temporar vacant de 
la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
1) admiterea solicitării Tribunalului Neamţ de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul 
Judecătoriei Piatra Neamţ, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
2) respingerea solicitării de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post temporar vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei Târgu Neamţ, 
în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;   
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3) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar vacante de 
judecător de la nivelul Judecătoriei Bacău, în condiţiile art.134 ind.1 din 
Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
4) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post vacant temporar de 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2644/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Neamţ de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de 
judecător temporar vacante de la nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea de ocupare, pe 
perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant de la nivelul 
Judecătoriei Târgu Neamţ. [descarcă] 
3) Minuta C2 din data de 16.02.2017 [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea de ocupare, pe 
perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător temporar vacante de la 
nivelul Judecătoriei Bacău. [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 923/2017 privind solicitarea de 
ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de procuror temporar vacant de 
la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. (L) 
[descarcă] 

17. 3736/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ - CONCURSURI: 
 
Nota Inspecției Judiciare nr. 237/A/IJ/2017 privind validarea rezultatului 
concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari desfăşurat în 
perioada 17 octombrie 2016-13 februarie 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
notei privind validarea rezultatului concursului pentru numirea în funcţie 
a inspectorilor judiciari, desfăşurat în perioada 17 octombrie  2016-13 
februarie 2017, în vederea înaintării de către Inspecţia Judiciară a 
documentaţiei care a stat la baza organizării şi desfăşurării concursului. 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Inspecției Judiciare nr. 237/A/IJ/2017 privind validarea rezultatului 
concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari desfăşurat în 
perioada 17 octombrie 2016-13 februarie 2017. [descarcă] 

18. 2832/2017 INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
1. Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2458/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de numire, ca formator cu normă întreagă, în 
domeniul "Etică şi deontologie profesională", în cadrul Departamentului de 
formare profesională continuă a domnului judecător NICOLAE HORAŢIUS 
DUMBRAVĂ. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000748384.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749570.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000748385.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749575.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000750018.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000747589.pdf


 
2. Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4503/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, pentru diverse 
activităţi de formare, a unor specialişti. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca 
formator cu normă întreagă în domeniul „Etică şi deontologie 
profesională” în cadrul Departamentului de formare profesională continuă 
al Institutului Naţional al Magistraturii a domnului NICOLAE 
HORAŢIUS DUMBRAVĂ, judecător în cadrul Curţii de Apel Târgu 
Mureş, începând cu data de 27.03.2017. 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, a următorilor specialişti, pentru seminariile şi în condiţiile 
următoare:  
 

Formatorul propus Tema 
seminarului 

Locaţia şi 
perioada de 
desfăşurare 

Costuri  
 

ZELLER EDITH – 
judecător 
adminstrativ, 
Tribunalul 
Administrativ din 
Viena 

„Impactul 
CEDO şi al 

dreptului UE 
asupra 

drepturilor 
procedurale” 

Bucureşti,  
04-

05.05.2017 

Cu plată şi 
suportarea 

costurilor de 
cazare, masă şi 

transport 
internaţional 

  

ZENS HEINRICH – 
judecător la 
Austrian 
Administrative 
Court, preşedinte al 
AEAJ (Asociaţia 
Judecătorilor 
Europeni de Drept 
Administrativ) 

  

COOPER JEREMY 
– fost director la 
Judicial College din 
Marea Britanie, 
Departamentul de 
formare pentru 
instanţe 

„Judgecraft” Bucureşti, 
30-

31.10.2017 

Cu plată şi 
suportarea 

costurilor de 
cazare, masă şi 

transport 
internaţional 

  

BOGDAN 
CRISTEA – 
judecător în cadrul 
Curţii de Apel 
Bucureşti, Secţia a 
VIII-a de contencios 

„Drept 
administrativ” 

Bucureşti, 
24-

25.04.2017 

Cu plată şi 
suportarea 
cheltuielilor 

pentru masa de 
prânz şi 

  



administrativ şi 
fiscal  

pauzele de 
cafea 

BOGDAN 
CRISTEA - 
judecător în cadrul 
Curţii de Apel 
Bucureşti, Secţia a 
VIII-a de contencios 
administrativ şi 
fiscal 

„Dreptul UE în 
contencios 

administrativ. 
Fonduri 

structurale şi 
TVA” 

Bucureşti, 
20-

21.03.2017 
Bucureşti, 

03-
04.04.2017 

Cu plată şi 
suportarea 
cheltuielilor 

pentru masa de 
prânz şi 

pauzele de 
cafea 

  

COOPER JEREMY 
– fost director la 
Judicial College din 
Marea Britanie, 
Departamentul de 
formare pentru 
instanţe 

„Engleză 
juridică” 

Bucureşti, 
25-

29.09.2017 

Cu plată şi 
acoperirea 

cheltuielilor de 
transport 
intern şi 

internaţional, 
masă şi cazare 

  

THIMOTHY 
THORNE, 
judecător specializat 
în soluţionarea 
cauzelor de azil şi 
migraţie 

„Engleză 
juridică” 

Bucureşti, 
08-

12.05.2017 
Bucureşti, 

23-
27.10.2017 
Bucureşti, 

13-
17.11.2017 

Cu plată şi 
acoperirea 

cheltuielilor de 
transport 
intern şi 

internaţional, 
masă şi cazare 

  

JULIEN BERGER – 
procuror, 
coordonator 
regional de formare 
al Şcolii Naţionale de 
Magistratură din 
Franţa 

„Franceză 
juridică” 

Bucureşti, 
3-7.04.2017 

Cu plată şi 
acoperirea 

cheltuielilor de 
transport 
intern şi 

internaţional, 
masă şi cazare 

  

AMANDINE de la 
HARPE – judecător, 
coordonator 
regional de formare 
al Şcolii Naţionale de 
Magistratură din 
Franţa 

  

CRISTINA 
GONZALES 
BEILFUSS 

„Aspecte legate 
de răspunderea 

parentală în 
UE” 

Bucureşti, 
12-

13.05.2017 

Cu plată şi 
acoperirea 

cheltuielilor de 
transport 
intern şi 

  



internaţional, 
masă şi cazare 

VALENTINA 
GHERASIM – 
PROCA, judecător 
în cadrul 
Tribunalului 
Bucureşti, Secţia de 
II-a contencios 
administrativ şi 
fiscal  

„Expertiza 
fiscală 

judiciară ca 
mijloc de 
probă” 

(conferinţă) 

Bucureşti, 
la 

10.03.2017 

Fără plată 

  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2458/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de numire, ca formator cu normă întreagă, în 
domeniul "Etică şi deontologie profesională", în cadrul Departamentului de 
formare profesională continuă a domnului judecător NICOLAE HORAŢIUS 
DUMBRAVĂ. [descarcă] 
2) Notă completatoare privind propunerea Institutului Naţional al Magistraturii de 
numire, ca formator cu normă întreagă, în domeniul "Etică şi deontologie 
profesională", în cadrul Departamentului de formare profesională continuă a 
domnului judecător NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ. [descarcă] 
3) Minuta C2 din data de 03.02.2017 [descarcă] 
4) Minuta C2 din data de 16.02.2017 [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4503/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, pentru diverse 
activităţi de formare, a unor specialişti. [descarcă] 

19. 4501/2017 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/4100/2017 privind propunerea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de numire ca personal de instruire propriu (cu normă 
întreagă) în cadrul Departamentului de formare profesională continuă, la 
disciplina Procedură penală, a domnului Cristian Mircea Vlad, judecător în cadrul 
Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate 
de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) al Şcolii Naţionale de 
Grefieri în cadrul Departamentului de formare profesională continuă, la 
disciplina Procedură penală,  a domnului MIRCEA-VLAD CRISTIAN, 
judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 
15.03.2017.  
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/4100/2017 privind propunerea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de numire ca personal de instruire propriu (cu normă 
întreagă) în cadrul Departamentului de formare profesională continuă, la 
disciplina Procedură penală, a domnului Cristian Mircea Vlad, judecător în cadrul 
Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti.(L) [descarcă] 
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20. 4068/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
28186/2016 privind solicitarea unui judecător referitoare la acordarea concediului 
plătit pentru doctorat. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea 
Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, după cum 
urmează:  
 
- La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art.15 – (4) Pentru participarea la concursul de admitere la doctorat şi 
elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat, precum şi pentru susţinerea 
concursului de promovare în funcţii de execuţie, judecătorii şi procurorii 
beneficiază de un concediu plătit ce nu poate depăşi 10 zile pentru fiecare 
examen, într-un an calendaristic, dacă nu este afectată activitatea instanţei.” 
 
- La articolul 151, alineatul (1) se modifică şi va avea 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 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.” 
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât comunicarea unui 
răspuns domnului Falcan Claudiu Daniel, judecător la Tribunalul 
Mehedinţi, în sensul că, în condiţiile reglementării actuale, pentru 
participarea la concursul de admitere la doctorat şi pentru elaborarea şi 
susţinerea tezei de doctorat are dreptul la un concediu plătit ce nu poate 
depăşi 10 zile pentru fiecare examen, într-un an calendaristic.  
 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
28186/2016 privind solicitarea unui judecător referitoare la acordarea concediului 
plătit pentru doctorat. [descarcă] 
2) Minuta C2 din data de 16.02.2017 [descarcă] 

21. 3494/2017 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/2899/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Cluj. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/2314/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 
 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000748400.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000748402.pdf


3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2205/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalului Mehedinţi. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/1565/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/1581/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2691/2017 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistraților-asistenţi din cadrul 
Secției a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2394/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Bacău. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2694/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Neamţ. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2608/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Teleorman. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2395/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2613/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Paşcani. 
 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1380/2017 privind solicitarea 
Judecătoriei Câmpulung de modificare a componenţei comisiei de evaluare. 
 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27863/2017 privind 
modificarea componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie. 
 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3058/2017 privind modificarea 
componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Petroşani. 
 
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3057/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Timiş. 
 
Solutie 



1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Cluj, în sensul numirii în calitate de 
membru desemnat a doamnei judecător CĂTUNA DANIELA, în locul 
doamnei judecător CĂLUGĂR ANAMARIA GABRIELA, transferată la 
Curtea de Apel Cluj.  
 
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, în sensul numirii 
în calitate de membri desemnaţi a domnului judecător DANIEL CIPRIAN 
AGACHI, în locul doamnei judecător Mihaela Camelia Andrei şi a 
doamnei judecător DELIA CRISTINA GRIGORE, în locul doamnei 
judecător Laura Cristina Moise, ca urmare a încetării mandatelor în 
această calitate. 
 
 
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalului Mehedinţi, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei prim-procuror 
adjunct CÎRJEU CORNELIA, în locul doamnei procuror SCHINTEIE 
CORNELIA, eliberată din funcţie, prin pensionare.  
 
 
4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător 
BULIERIS NICOLETA FELICIA, în locul doamnei judecător Pavelescu 
Ancuţa, promovată la instanţa superioară;  
 
- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător CRIŞAN 
EUGEN GHEORGHE, în locul doamnei judecător Mircea Felicia, ca 
urmare a încetării celui de-al doilea mandat în această calitate. 
 
5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, după cum 
urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul prim-procuror 
adjunct STÂNGACIU HORAŢIU CONSTANTIN, în locul doamnei 



procuror Lupeş Cătălina Andreea, ca urmare a numirii în funcţia de prim-
procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău; 
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna procuror 
AISĂCHIOAIEI ANDREEA IONELA, în locul domnului procuror 
SAGHIN VIOREL, promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila 
(de la data de 15.07.2016 ocupă funcţia de prim-procuror al Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Podu Turcului); 
 
6) Referitor la  comisia de evaluare a activităţii profesionale a 
magistraților-asistenţi din cadrul Secției a II-a civilă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie:  
 
 
 
 
- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de 
preşedinte al comisiei a doamnei judecător EUGENIA VOICHECI, 
preşedintele Secţiei.  
 
- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate 
de membru desemnat al comisiei a doamnei judecător RODICA 
ZAHARIA. 
 
 
7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Bacău, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător 
POCOVNICU IOANA LILIANA, în locul doamnei judecător Dorneanu 
Geanina Carmen, ca urmare a încetării celui de-al doilea mandat în această 
calitate; 
 
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător MAFTEI 
SMARANDA CLAUDIA, în locul doamnei judecător Oborocianu Maria, 
ca urmare a încetării celui de-al doilea mandat în această calitate. 
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării Tribunalului Bacău de numire a membrilor noi aleşi, începând 
cu data de 09.10.2016, respectiv din a două zi consecutivă celei în care au 
încetat mandatele membrilor numiţi anterior.  
 
 



8) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Neamţ, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
PLĂEŞU LAURA ELENA (fostă Filioreanu), începând cu data de 
06.03.2017;  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
FLOREA CRISTINA, începând cu data de 06.03.2017.  
 
 
 
9) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în 
calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Teleorman 
a domnului judecător TRĂISTARU NICOLAE, începând cu data de 
21.02.2017.  
 
10) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin, după cum 
urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător 
STĂNCIOIU ADI GABRIEL, în locul doamnei judecător Ana Ruxandra 
Curelea, care activează în cadrul Tribunalului Teleorman, începând cu 
data de 01.07.2016; 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ANA 
MARIA STOICA, în locul doamnei judecător Luminiţa Busuioc, ca 
urmare a încetării mandatului în această calitate. 
 
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător 
MARICICA MINEA, în locul doamnei judecător Ana Maria Stoica, 
propusă în calitate de membru desemnat al comisiei. 
 
 
11) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Paşcani, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat a domnului judecător 
PRISĂCARU NICOLAE EDUARD, începând cu data de 26.01.2017; 
 



- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
ŞERBĂNESCU IRINA, începând cu data de 26.01.2017; 
 
 
- numirea în calitate de membru supleant a domnului judecător 
CĂŞUNEANU CONSTANTIN, în locul domnului judecător Chişcă Iulian, 
transferat la Tribunalul Iaşi.  
 
 
12) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Câmpulung, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător OTILIA 
VIŞOIU, în locul doamnei judecător Georgeta Roibu, ca urmare a 
renunţării la această calitate; 
 
 
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător VIOLETA 
NICOLESCU, în locul doamnei judecător Adriana Caplan, ca urmare a 
renunţării la această calitate. 
 
13) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, după cum urmează:  
 
 
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat în cadrul comisiei de 
evaluare a procurorilor din cadrul Secţiei de urmărire penală şi 
criminalistică pe doamna procuror ELENA-ADRIANA SANDU;  
 
- reînvesteşte în calitate de membri desemnaţi în cadrul comisiei de 
evaluare a procurorilor din cadrul Secţiei judiciare pe doamna procuror 
JANINA CAMELIA JOARZĂ şi pe doamna procuror FLORENTINA 
BALTĂ; 
 
- reînvesteşte în calitate de membru supleant în cadrul comisiei de evaluare 
a procurorilor din cadrul Secţiei judiciare pe doamna procuror 
CĂTĂLINA CARMEN GLIGAN;  
 
- reînvesteşte în calitate de membri desemnaţi în cadrul comisiei de 
evaluare a procurorilor din cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare 
pe domnul procuror şef adjunct secţie ILIE PICIORUŞ şi pe  doamna 
procuror DANIELA BRIŢA; 
 



- reînvesteşte în calitate de membru desemnat în cadrul comisiei de 
evaluare a procurorilor din cadrul compartimentelor subordonate direct 
procurorului general pe doamna procuror DANIELA EUGENIA 
BĂDICĂ;  
 
- reînvesteşte în calitate de membru supleant în cadrul comisiei de evaluare 
a procurorilor din cadrul compartimentelor subordonate direct 
procurorului general pe doamna procuror SIMONA FROLU. 
 
- ia act de încetarea calităţii de membru desemnat deţinută de doamna 
procuror şef serviciu SORINELA NEAGU în comisia de evaluare a 
consilierilor procurorului general;  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat în comisia de evaluare a 
procurorilor membri ai Comisiilor de evaluare de la nivelul parchetelor de 
pe lângă curţile de apel pe doamna procuror şef serviciu SORINELA 
NEAGU, în locul doamnei procuror RICU CARMEN SIMONA, ca urmare 
a încetării mandatului în această calitate;  
 
- numeşte în calitate de membru supleant în comisia de evaluare a 
procurorilor membri ai Comisiilor de evaluare de la nivelul parchetelor de 
pe lângă curţile de apel pe doamna procuror ELENA IORDACHE, în locul 
domnului procuror OCTAVIAN VIRGILIU OJOG, eliberat din funcţie, 
prin pensionare; 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat în cadrul comisiei de evaluare a 
consilierilor procurorului general pe domnul procuror şef adjunct secţie 
CRISTIAN LAZĂR, în locul doamnei procuror SORINELA NEAGU, 
propusă pentru numire într-o altă comisie; 
 
 
- numeşte în calitate de membru supleant în cadrul comisiei de evaluare a 
consilierilor procurorului general pe doamna procuror IRINA KUGLAY; 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat în cadrul comisiei de evaluare 
de la nivelul Secţiei Parchetelor Militare pe domnul colonel magistrat 
procuror militar IULIAN DINU, în locul domnului general de brigadă 
procuror militar şef secţie GHERGHE COŞNEANU, în prezent fiind şeful 
secţiei, deci membru de drept al comisiei.  
 
 
14) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani, după 
cum urmează:  
 



- numeşte în calitate de membri desemnaţi  ai comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror ION 
MITRANA, în locul domnului procuror ILINCA DUMITRU, eliberat din 
funcţie, prin pensionare şi pe doamna procuror LAURA DRĂGUŞIN, în 
locul doamnei procuror VERONICA GAL, numită în funcţia de prim-
procuror al parchetului; 
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror ALIN 
SFETCOVICI, în locul doamnei procuror DOINA BÂRLĂDEANU, 
eliberată din funcţie, prin pensionare. 
 
15) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Timiş, după cum urmează:  
 
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător DANA JEBELEAN;  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 
ŞTEFAN DOBRIN CARAVELEA, în locul doamnei judecător LUCICA 
DOBRIN, transferată la Curtea de Apel Timişoara; 
 
- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul 
judecător RADU HERCIU. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/2899/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Cluj. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/2314/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2205/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalului Mehedinţi. [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/1565/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca. [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/1581/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2691/2017 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistraților-asistenţi din cadrul 
Secției a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2394/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Bacău. [descarcă] 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000746895.pdf
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http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000747474.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000747477.pdf


8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2694/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Neamţ. [descarcă] 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2608/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Teleorman. [descarcă] 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2395/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. [descarcă] 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2613/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Paşcani. [descarcă] 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1380/2017 privind solicitarea 
Judecătoriei Câmpulung de modificare a componenţei comisiei de evaluare.(L) 
[descarcă] 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27863/2017 privind 
modificarea componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie.(L) [descarcă] 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3058/2017 privind modificarea 
componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Petroşani.(L) [descarcă] 
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3057/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Timiş. [descarcă] 

22. 3169/2017 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2600/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Ploieşti. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2225/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Târgu Mureş şi ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2655/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2654/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2211/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sinaia. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2653/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 
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7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2218/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Câmpeni şi Judecătoriei Hunedoara. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2879/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Slobozia. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2223/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi ale unor instanţe din 
circumscripţie. 
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2650/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe din 
circumscripţie. 
 
11) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2625/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Galaţi şi ale unor instanţe din circumscripţie. 
 
12) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3048/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Oradea. 
 
13) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2658/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
14) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2881/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Mediaş. 
 
15) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/23284/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de rectificare a Hotărârii nr. 1367/14.11.2016 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
16) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2884/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Iaşi. 
 
17) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2887/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Galaţi. 
 
18) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3427/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi Tribunalului Vaslui. 
 
19) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3477/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 



 
20) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3429/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu. 
 
21) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3429/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov. 
 
22) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3479/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Zimnicea. 
 
23) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3474/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 
 
24) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3848/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Argeş. 
 
25) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2589/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Giurgiu. 
 
26) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2589/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Feteşti. 
 
27) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3475/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Ploieşti, după cum urmează:  
 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul transformat 
 

Curtea de Apel 
Ploieşti  

1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

Tribunalul 
Prahova 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I 

Judecătoria 
Ploieşti 

1 Grefier treapta II Grefier gradul I 
1 Grefier treapta 

II 
Grefier gradul II 

3 Grefier gradul II Grefier gradul I 



Judecătoria 
Câmpina 

1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

Judecătoria 
Sinaia 

1 Grefier debutant 
cu studii medii 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

Tribunalul 
Buzău 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II 
1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria 
Buzău  

3 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria 
Pătârlagele 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria 
Râmnicu Sărat 

2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria 
Târgovişte 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 
1 Grefier treapta I Grefier gradul I 

Judecătoria 
Moreni 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria 
Răcari 

1 Grefier debutant 
cu studii medii 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II 
Judecătoria 
Pucioasa 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II 

 

2. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Târgu Mureş şi ale unor instanţe din 
circumscripţia sa teritorială, prin transformarea unor posturi ocupate, 
după cum urmează:  

 
Instanţa Număr de 

posturi 
Postul actual Postul transformat 

 
Curtea de Apel 
Târgu Mureş 

3 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Tribunalul 
Mureş 

2 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 
Tribunalul 
Specializat 
Mureş 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Tribunalul 
Harghita 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 
1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

Judecătoria 
Târgu Mureş 

1 Grefier şef 
gradul II 

Grefier şef gradul I 

2 Grefier gradul II Grefier gradul I 
Judecătoria 
Reghin 

1 Grefier treapta II Grefie gradul II 



Judecătoria 
Târnăveni 

1 Grefier treapta II Grefie gradul II 

 

3. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Bucureşti, prin transformarea a 6 posturi ocupate 
de grefier gradul I, în posturi de grefier gradul II; 

 
4. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Giurgiu, prin transformarea unui post vacant de 
grefier cu studii superioare gradul I, în post de grefier cu studii medii 
treapta I; 

 
5. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Sinaia, prin transformarea unui post ocupat de 
grefier debutant cu studii medii, în post de grefier treapta II;  

 
6. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, prin transformarea unui 
post de grefier cu studii superioare gradul I, în post de grefier cu studii 
superioare gradul II; 

 

7. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Judecătoriei Câmpeni şi Judecătoriei Hunedoara, prin 
transformarea unor posturi de personal contractual, după cum urmează:  

 
Instanţa Număr de 

posturi 
Postul actual Postul transformat 

 
Judecătoria 
Câmpeni 

1 Consilier  gradul 
II 

Consilier  gradul I 

Judecătoria 
Hunedoara 

1 Muncitor 
calificat treapta 
IV 

Muncitor calificat 
treapta III 

 

8. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Slobozia, prin transformarea unui post vacant de 
grefier cu studii superioare gradul I, în post de grefier cu studii medii 
treapta I;  

 



9. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi ale unor instanţe din 
circumscripţie, prin transformarea următoarelor posturi:  

 
Instanţa Număr de 

posturi 
Postul actual Postul transformat 

 
Curtea de Apel 
Alba Iulia 

4 Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
1 Grefier treapta II Grefier gradul II 
1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

Tribunalul 
Hunedoara 

1 Grefier 
statistician 
gradul II 

Grefier statistician 
gradul I 

1 Grefie treapta II Grefier gradul II 
Judecătoria 
Hunedoara 

1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

Judecătoria 
Petroşani 

2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria 
Bârlad 

2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

 

10. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscrpţie, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul transformat 
 

Număr 
de 

posturi 
Curtea de 
Apel 
Bucureşti 

Consilier, clasa I, 
grad profesional 

principal  

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
superior  

1 

Tribunalul 
Bucureşti  

Consilier, clasa I, 
grad profesional 

principal  

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
superior  

5 

Inspector, clasa I, 
grad profesional 

principal  

Inspector, clasa I, 
grad profesional 
superior 

1 

Tribunalul 
Ialomiţa 

Consilier de 
informare publică, 

clasa I, grad 
profesional principal  

Consilier de 
informare publică, 
clasa I, grad 
profesional superior 

1 

Consilier, clasa I, 
grad profesional 

asistent 

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
principal 

1 

 



 

11. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Galaţi şi ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţia sa teritorială, prin transformarea unor posturi ocupate de 
personal contractual, după cum urmează:  

 
 

Instanţa Postul actual Postul transformat 
 

Număr 
de 

posturi 
Curtea de 
Apel  Galaţi 

Merceolog, treapta I  Merceolog, treapta 
IA  

1 

Tribunalul 
Galaţi 

Muncitor calificat, 
treapta III 

Muncitor calificat, 
treapta II 

1 

Judecătoria 
Târgu Bujor 

Muncitor calificat, 
treapta III 

Muncitor calificat, 
treapta II 

2 

Tribunalul 
Brăila 

Muncitor calificat, 
treapta III 

Muncitor calificat, 
treapta II 

1 

Judecătoria 
Brăila 

Muncitor calificat, 
treapta II 

Muncitor calificat, 
treapta I 

1 

Tribunalul 
Vrancea 

Muncitor calificat, 
treapta III 

Muncitor calificat, 
treapta II 

2 

 

 

12. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Oradea, prin 
transformarea unor posturi de grefier şi personal contractual, după cum 
urmează:  

 
 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul transformat 
 

Judecătoria 
Oradea 

4 Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier treapta I Grefier gradul II 
Grefier treapta I Grefier gradul II 

Judecătoria 
Salonta 

1 Grefier  gradul II Grefier   gradul I 

Judecătoria 
Satu Mare 

5 Grefier treapta II Grefier   treapta I 
Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier treapta II Grefier gradul II 



Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier treapta I 

Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria 
Beiuş 

1 Muncitor treapta 
III 

Muncitor treapta II 

Tribunalul 
Satu Mare 

5 Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier 
documentarist 
gradul II 

Grefier 
documentarist 
gradul I 

Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier treapta II 
 

Grefier gradul II 

Tribunalul 
Bihor 

5 Grefier şef secţie 
gradul II 

Grefier gradul I 

Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier  gradul II Grefier   gradul I 
Grefier treapta I Grefier gradul II 

Curtea de Apel 
Oradea 

1 Grefier  gradul II Grefier   gradul I 

 

13. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Bucureşti, după cum urmează:  

 
Instanţa Număr de 

posturi 
Postul actual Postul transformat 

 
Tribunalul 
Bucureşti  

5 Grefier  gradul I Grefier   gradul II 
2 Grefier gradul I Grefier debutant cu 

studii superioare 
 

14. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Mediaş, prin transformarea unui post de grefier 
treapta I, în post de grefier treapta II; 

15. rectificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1367/14.11.2016, în sensul acordării avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Giurgiu, prin 
transformarea unui post ocupat de grefier debutant, în post de grefier 
gradul II, în loc de transformarea unui post ocupat de grefier arhivar 
debutant în cea de grefier arhivar treapta II; 



16. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Curţii de Apel Iaşi, prin transformarea unui post de grefier 
arhivar debutant, în post de grefier arhivar treapta II; 

17. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Galaţi, prin transformarea unui post de grefier 
arhivar treapta I, în post de grefier arhivar treapta II; 

18. acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Iaşi şi Tribunalului Vaslui, după cum urmează:  

 
Instanţa Postul actual Postul transformat 

 
Număr 

de 
posturi 

Curtea de 
Apel  Iaşi 

Consilier, clasa I, 
grad profesional 

principal   

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
superior 

1 

Tribunalul 
Vaslui  

Consilier, clasa I, 
grad profesional 

principal   

Consilier, clasa I, 
grad profesional 
superior 

2 

 
19. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Bucureşti, prin transformarea a 2 posturi de 
grefier gradul I, în posturi de grefier gradul II; 

20. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Giurgiu, prin transformarea unui post de grefier 
arhivar treapta I, în post de grefier arhivar debutant;  

21. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Ilfov, prin transformarea a 2 posturi  de grefier 
cu studii superioare gradul I, în posturi de grefier cu studii superioare 
gradul II;  

22. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Zimnicea, prin transformarea unui post de grefier 
gradul I, în post de grefier gradul II;  

23. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, prin transformarea unui 
post de grefier arhivar treapta II, în post de grefier arhivar debutant; 

24. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Argeş, prin transformarea unui post de grefier 
statistician treapta II, în post de grefier statistician gradul II;  

 



25. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Giurgiu, prin transformarea unui post ocupat de 
grefier debutant cu studii superioare juridice, în post de grefier gradul II;  

 
26. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Feteşti, prin transformarea unui post vacant de 
grefier cu studii superioare gradul I, în post de grefier cu studii medii 
treapta I;  

 
27. acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier 
gradul I, în post de grefier gradul II.  

 
----------------- 
Documente 
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funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe din 
circumscripţie. [descarcă] 
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Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
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funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Oradea. 
[descarcă] 
13) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2658/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. [descarcă] 
14) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2881/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Mediaş. [descarcă] 
15) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/23284/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiţiei de rectificare a Hotărârii nr. 1367/14.11.2016 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
16) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2884/2017 solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Iaşi. [descarcă] 
17) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2887/2017 solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Galaţi. [descarcă] 
18) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3427/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi Tribunalului Vaslui. [descarcă] 
19) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3477/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. [descarcă] 
20) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3429/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu. [descarcă] 
21) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3429/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov. [descarcă] 
22) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3479/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Zimnicea. [descarcă] 
23) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3474/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. [descarcă] 
24) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3848/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Argeş. [descarcă] 
25) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2589/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Giurgiu. [descarcă] 
26) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2589/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Feteşti [descarcă] 
27) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3475/2017 privind solicitarea 
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Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti.(L) [descarcă] 

23. 2806/2017 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2451/2017 privind încetarea 
efectelor Hotărârii nr. 802/28.06.2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4111/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1290/27.11.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât : 
  
1. la reluarea activităţii în cadrul Curţii de Apel Bucureşti,  încadrarea 
doamnei judecător PAVELESCU SILVIA se face pe postul temporar 
vacant a cărui durată este cea mai lungă, urmare a încetării efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.802/28.06.2016; 
 
2. la reluarea activităţii în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, 
încadrarea doamnei judecător LECCA FLORICA DANIELA se face  pe 
postul temporar vacant al cărui durată este cea mai îndelungată, urmare 
încetării efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii  nr.1290/27.11.2014.  
 
----------------- 
Documente 
1) Minuta C2 din data de 16.02.2017 [descarcă] 

24. 4039/2017 Nota centralizatoare a Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
12023/2016 privind organizarea unor întâlniri între membrii comisiilor speciale 
medico-legale, respectiv medicii legişti, magistraţi şi medicii reprezentanţi ai 
Administraţiri Naţionale a Penitenciarelor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că activităţile de 
formare profesională la care se referă nota direcţiei de specialitate pot avea 
loc numai în cadrul formării continue la nivel descentralizat organizate de 
curţile de apel, urmând ca acestea să stabilească modalităţile efective  de 
desfăşurare în funcţie de problemele concrete întâlnite în practică, urmând 
a fi comunicată o adresă către Consiliul Superior de Medicină Legală, în 
acest sens. 
 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota centralizatoare a Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
12023/2016 privind organizarea unor întâlniri între membrii comisiilor speciale 
medico-legale, respectiv medicii legişti, magistraţi şi medicii reprezentanţi ai 
Administraţiri Naţionale a Penitenciarelor. [descarcă] 
2) Minuta C2 din 16.02.2017 [descarcă] 

25. 3640/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 2530/2017 
privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
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ulterioare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu  
observaţiile şi propunerile de amendamente însuşite de Plen. 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
2530/2017 privind proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare. [descarcă] 

26. 3638/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.2531/2017 
cu privire la proiectul de Lege pentru grațierea unor pedepse. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege pentru graţierea unor pedepse, cu observaţiile şi propunerile 
de amendamente însuşite de Plen. 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios 
nr.2531/2017 cu privire la proiectul de Lege pentru grațierea unor pedepse. 
[descarcă] 

27. 3167/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1374/2017 privind solicitarea 
domnului CONSTANTIN BUTIUC, judecător cu grad profesional de curte de apel 
la Tribunalul Sibiu, de rectificare a Hotărârii nr. 11/2017 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât rectificarea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.11/12.01.2017, 
prin care s-a propus Preşedintelui României eliberarea din funcţie, prin 
pensionare, începând cu data de 22.02.2017, a domnului Butiuc Constantin, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Sibiu, în sensul 
că acesta, la data de 22.02.2017, avea o vechime în magistratură de 41 ani, 
6 luni şi 18 zile, din care 5 ani, 11 luni şi 11 zile în funcţia de jurisconsult şi 
35 ani, 7 luni şi 7 zile în funcţia de judecător, în loc de o vechime în 
magistratură de 36 ani, 8 luni şi 21 zile, din care 1 an, 1 lună şi 14 zile în 
funcţia de jurisconsult şi 35 ani, 7 luni şi 7 zile în funcţia de judecător. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umna şi organizare nr. 1374/2017 privind solicitarea 
domnului CONSTANTIN BUTIUC, judecător cu grad profesional de curte de apel 
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la Tribunalul Sibiu, de rectificare a Hotărârii nr. 11/2017 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. [descarcă] 

28. 4260/2017 Notă privind desemnarea coordonatorului revistei oficiale a Consiliului Superior al 
Magistraturii - Justiţia în actualitate. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna 
judecător OPRINA EVELINA MIRELA, membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii, în calitate de coordonator al revistei oficiale a Consiliului 
Superior al Magistraturii – „Justiţia în actualitate”.  

29. 4087/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4084/2017 privind revenirea în 
statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Gorj a postului de judecător 
transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru revenirea postului vacant de execuţie de judecător din 
statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj, în statul de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Gorj, începând cu data de 01.04.2017.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4084/2017 privind revenirea în 
statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Gorj a postului de judecător 
transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj. 
[descarcă] 

30. 3639/2017 1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
989/2017 privind solicitarea doamnei SIMION ŞTEFANIA GEORGIANA de 
revocare a Hotărârilor nr. 1626/15.12.2016 şi nr.439/15.06.2006 ale Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
1266/2017 privind solicitarea domnului GAL CEZAR-DACIAN de revocare 
parţială a Hotărârilor nr. 1626/15.12.2016 şi nr.1544/15.12.2006 ale Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
3) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
1291/2017 privind solicitarea doamnei STROESCU DYANA SORINA de revocare 
a Hotărârii nr. 1544/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna 
SIMION ŞTEFANIA GEORGIANA, candidat la concursul de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, sesiunea iulie-octombrie 2016, de 
revocare parţială a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii  nr.1626/15.12.2016 şi a Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.439/15.06.2006;  
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2. respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul 
GAL CEZAR-DACIAN, candidat la concursul de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii, sesiunea iulie-octombrie 2016,  de revocare 
parţială a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii  nr.1626/15.12.2016 şi a Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1544/15.12.2016.  
 

3. respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna 
STROESCU DYANA SORINA, de revocare parţială a Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii  nr.1544/15.12.2016. 

31. 3637/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
4/974/2017 privind solicitarea formulată de petenta Asociaţia pentru 
Monitorizarea Justiției de revocare a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 26930 din 15.12.2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de petenta Asociaţia pentru 
Monitorizarea Justiţiei, împotriva celor statuate de Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturi în şedinţa din data de 15.12.2016 – pct.34 de pe 
ordinea de zi soluţionată, nr. lucrare 26930. 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
4/974/2017 privind solicitarea formulată de petenta Asociaţia pentru 
Monitorizarea Justiției de revocare a hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 26930 din 15.12.2016. [descarcă] 

32. 3192/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 619/IJ118/DIP/2017 având ca obiect apărarea 
independenţei sistemului judiciar. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea 
rapoartelor Inspecţiei Judiciare de la pct.32,33 şi 34 aflate pe rolul şedinţei 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea completării 
verificărilor şi cercetărilor, conexării, precum şi abordării unitare a 
aspectelor similare care vizează independenţa justiţiei în ansamblu. 
 

33. 3492/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 490/IJ/99/DIP/2017 având ca obiect apărarea 
independenţei sistemului judiciar. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea 
rapoartelor Inspecţiei Judiciare de la pct.32,33 şi 34 aflate pe rolul şedinţei 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea completării 
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verificărilor şi cercetărilor, conexării, precum şi abordării unitare a 
aspectelor similare care vizează independenţa justiţiei în ansamblu. 
 

34. 3193/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 268/IJ/59/DIP/2017 având ca obiect apărarea 
independenţei sistemului judiciar. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea 
rapoartelor Inspecţiei Judiciare de la pct.32,33 şi 34 aflate pe rolul şedinţei 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea completării 
verificărilor şi cercetărilor, conexării, precum şi abordării unitare a 
aspectelor similare care vizează independenţa justiţiei în ansamblu. 
 

35. 11392/2016 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1451/IJ/836/DIJ/2016 privind cererea de apărare 
a reputației şi independenţei profesionale formulată de doamna CAMELIA 
BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti. 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 388/IJ/195/DIJ/2017 privind cererea de apărarea 
a reputației profesionale formulată de doamna CAMELIA BOGDAN, judecător în 
cadrul Curţii de Apel Bucureşti.  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 543/IJ/243/DIJ/2017 privind rezultatul verificărilor 
efectuate ca urmare a cererii de apărare a reputației profesionale formulată de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 
 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării 
rapoartelor Inspecţiei Judiciare, până la rămânerea definitivă a Hotărârii 
Secţiei pentru judecători în materie disciplinară nr. 1J/08.02.2017. 

36. 4246/2017 CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 928/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul GALEA OVIDIU DANIEL, judecător la Tribunalul Bihor, în 
prezent suspendat din funcţie, împotriva Hotărârii nr. 31/19.01.2017 a Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Biroului grefa secțiilor nr. 2/3849/2017 privind contestaţia formulată de 
doamna judecător COŢOFANĂ LAVINIA din cadrul Judecătoriei Arad împotriva 
Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1 din 3.01.2017. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17726/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna OANA-BEATRICE SIMION, judecător la Judecătoria Târgu 
Mureş, împotriva Hotărârii nr. 1102/25.10.2016 a Secției pentru judecători, prin 
care a fost respinsă cererea sa de transfer la una dintre judecătoriile din raza 
municipiului Bucureşti. 
 



4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24806/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna procuror RADMACHER CARMEN NELA de la Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Piteşti, împotriva Hotărârii nr. 728/29.11.2016 a Secției 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. respingerea contestaţiei formulate de domnul GALEA OVIDIU 
DANIEL, judecător la Tribunalul Bihor, în prezent suspendat din funcţie, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.31/19.01.2017;  
 
2. respingerea contestaţiei formulate de doamna COŢOFANĂ LAVINIA, 
judecător în cadrul Judecătoriei Arad, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magsitraturii nr.1/03.01.2017, prin 
care s-a hotărât suspendarea din funcţie a acesteia, începând cu data de 
03.01.2017, până la soluţionarea recursului declarat împotriva Hotărârii 
nr.23J/31.10.2016 a Secţiei pentru judecători în materie disciplinară;  

3. respingerea contestaţiei formulate de doamna OANA-BEATRICE 
SIMION, judecător la Judecătoria Târgu Mureş, împotriva Hotărârii 
Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1102/25.10.2016; 

4. respingerea contestaţiei formulate de doamna RADMACHER 
CARMEN NELA, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, 
împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 728/29.11.2016. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17726/2017 privind contestaşia 
formulată de doamna OANA-BEATRICE SIMION, judecător la Judecătoria Târgu 
Mureş, împotriva Hotărârii nr. 1102/25.10.2016 a Secției pentru judecători, prin 
care a fost respinsă cererea sa de transfer la una dintre judecătoriile din raza 
municipiului Bucureşti.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24806/2016 privind contestaşia 
formulată de doamna procuror RADMACHER CARMEN NELA de la Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Piteşti, împotriva Hotărârii nr. 728/29.11.2016 a Secției 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 

37. 2984/2017 Raportul de activitate al Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi 
programe, pe anul 2017 (nr. 897/2017). 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat direcţiile de acţiune 
propuse de Direcția afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, pe 
anul 2017.  

 
----------------- 
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Documente 
1) Raportul de activitate al Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi 
programe, pe anul 2017 (nr. 897/2017). [descarcă] 

38. 4569/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 4347/2017 
privind efectele introducerii căii de atac împotriva hotărârii prin care s-a dispus, în 
temeiul art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată cu modificările ulterioare, suspendarea din funcţie a 
judecătorului sau procurorului pe parcursul procedurii disciplinare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere 
al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, în sensul că în ordinea 
juridică consecutivă publicării în Monitorul Oficial a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.774/10.11.2015, încheierea prin care se dispune, în 
condiţiile art.52 alin.(1) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior 
al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
suspendarea din funcţie a unui judecător sau procuror pe durata 
procedurii disciplinare, poate fi atacată separat cu recurs, iar această cale 
nu suspendă executarea încheierii atacate.  

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
4347/2017 privind efectele introducerii căii de atac împotriva hotărârii prin care s-
a dispus, în temeiul art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, republicată cu modificările ulterioare, suspendarea din 
funcţie a judecătorului sau procurorului pe parcursul procedurii disciplinare. 
[descarcă] 

39. 4580/2017 INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
1. Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4504/2017 privind suspendarea, 
la cerere, a doamnei judecător IOANA PĂSCULEŢ, din calitatea de coordonator 
de practică al Institutului Naţional al Magistraturii.  
 
2. Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1988/2017 privind suspendarea, 
la cerere, a doamnei judecător VERONICA NĂSTASIE, din calitatea de formator 
colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1. suspendarea din calitatea de coordonator de practică al Institutului 
Naţional al Magistraturii, la cerere, a doamnei IOANA PĂSCULEŢ, 
judecător în cadrul Judecătoriei Cluj Napoca, pentru o perioadă de 2 ani, 
respectiv pentru anii de formare 2017-2018, începând cu data de 
15.03.2017. 
 
2. Suspendarea din calitatea de formator colaborator al Institutului 
Naţional al Magistraturii, la cerere, a doamnei VERONICA NĂSTASIE, 
judecător în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru o perioadă 
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de 1 an, respectiv pentru anul de formare 2017, începând cu data de 
15.03.2017. 

40. 4684/2017 Punctul de vedere al Direcției resurse umane şi organizare nr. 3635/2017 referitor 
la solicitarea formulată de domnul NIŢULESCU GABRIEL de prelungire a 
perioadei de depunere a unor acte întocmite de candidaţi sau care privesc 
activitatea acestora. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării formulate de domnul NIŢULESCU GABRIEL, de prelungire a 
perioadei de depunere, de către orice persoană interesată, a unor acte 
întocmite de candidaţii înscrişi la concursul de promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 3 
ianuarie – 31 mai 2017, sau care privesc activitatea acestora.  
 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea plângerii 
penale ataşate de petent către Inspecţia Judiciară, urmând să se aprecieze, 
pentru candidatul vizat, asupra valorificării sale în procedura de întocmire 
a raportului privind integritatea.  

41. 4894/2017 Sesizarea Inspecţiei Judiciare cu privire la efectuarea de verificări în ceea ce 
priveşte contextul în care Direcţia Naţională Anticorupţie şi-a arogat competenţa 
de a verifica legalitatea şi oportunitatea emiterii unui act normativ, precum şi cu 
privire la situaţia de la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Ploieşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii 
de zi, a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare cu privire la efectuarea de 
verificări în ceea ce priveşte situaţia de la Direcţia Naţională Anticorupţie 
– Serviciul Teritorial Ploieşti. 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii 
de zi, a hotărât că nu se impune sesizarea Inspecţiei Judiciare cu privire la 
efectuarea de verificări în ceea ce priveşte contextul în care Direcţia 
Naţională Anticorupţie şi-a arogat competenţa de a verifica legalitatea şi 
oportunitatea emiterii unui act normativ. 

42. 4893/2017 Sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a verifica modul în care procurorul general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a gestionat 
comunicarea publică ulterior emiterii OUG nr.13/2017 din perspectiva obligaţiei 
de rezervă. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de 
zi, a hotărât că nu se impune sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea 
efectuării de verificări cu privire la modul în care procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a gestionat 



comunicarea publică, din perspectiva obligaţiei de rezervă, ulterior 
emiterii Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2017. 

43. 4892/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4821/2017 privind suspendarea 
din funcţie a doamnei MIHAELA LĂMÂIŢA CIOCEA, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de 
zi, a constatat că executarea Hotărârii Plenului CSM nr.119/02.02.2017 este 
suspendată până la soluţionarea contestaţiei formulate de doamna 
judecător Mihaela Lămâiţa Ciocea de către Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

 

 


