"Consiliul

Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. I din Constitutie, republicata)

ROMANIA

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
SECTIA PENTRU mDECATORI
...,

A

Prin adresa nr. 5771/38/N23.11.2020,
Consiliului

presedintelui

Superior

Tribunalului

presedintele Curtii de Apel Oradea a

al Magistraturii,

Bihor privind

cu aviz

RI

inaintat

.R

din 17 decembrie 2020

O

HOTARAREA nr. 1477

favorabil,

propunerea

numirea doamnei judecator

IONITA

W
.JU

VERONICA in functia de presedinte al Sectiei penale a acestei instante.
in sustinerea propunerii s-a avut in vedere ca doamna judecator are aptitudinile
profesionale ~i manageriale cerute unui presedinte de sectie, se implies activ in
problemele sectiei, avand o capacitate de lucru in echipa, bazata pe reale aptitudini de
comunicare cu toti judecatorii sectiei, cu personalul auxiliar de specialitate, precum ~i
instantei. Se mai arata ca, in unanimitate, judecatorii din cadrul

W

cu presedintele

Sectiei penale au fost de acord cu propunerea de numire a doamnei judecator Ionita

W

Veronica in functia de presedinte al sectiei.
in temeiul art. 34 alin. (1) din Regulamentul privind numirea in functii de

conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, aprobat prin Hotararea nr.
188/2020 a Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, Directia
resurse umane ~i organizare a intocmit nota nr. 2265 I/DRU0/23390/2020.
Fata de propunerea formulate, Sectia pentru judecatori retine urmatoarele:
Potrivit dispozitiilor art. 40 alin. (I) lit. i) din Legea nr. 317 /2004 privind
Consiliul

Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile

~1

cornpletarile
114
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ulterioare si art. 48 alin. (9) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si
procurorilor,

republicata,

cu modificarile

si

cornpletarile

ulterioare,

numirea

judecatorilor in functiile vacante de presedinte de sectie la judecatorii, tribunale si
curti de apel se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data,
de Sectia pentru judecatori a Consiliul Superior al Magistraturii,

la propunerea

presedintelui instantei,
Conform evidentelor directiei de resort, functia de presedinte al Sectiei penale
a Tribunalului Bihor este vacanta de la data de O 1.01.2018 si a fost ocupata prin

O

delegare de catre doamna judecator Ionita Veronica, pana la data de 20.l 0.2020.
Propunerea de numire a doarnnei judecator Ionita Veronica in functia de

.R

presedinte al Sectiei penale a Tribunalului Bihor este forrnulata de presedintele
acestei instante, avizata favorabil de catre presedintele Curtii de Apel Oradea, fiind

RI

insotita de curriculum-vitae al candidatului, declaratiile prevazute de art. 48 alin. ( I 0)
~i ( 11) din Legea nr. 303/2004 raportat la art. 6 alin. (4) din Regulamentul privind

W
.JU

numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii,
proiectul privind exercitarea atributiilor

specifice functiei de conducere,

avizul

favorabil al Colegiului de conducere al instantei (exprimat cu unanimitate de voturi,
conform Hotararii nr.18/16.11.2020)

si de procesul verbal privind consultarea

judecatorilor din cadrul sectiei in cauza.

W

Conform art. 34 alin. ( 6) raportat la art. 28 din Regulament, ,, inainte de
numirea in functiile de conducere, Sectia pentru judeciitori a Consiliului Superior al

W

Magistraturii sollcitii Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitdtii §i
Consiliului Suprem de Apiirare a '[iirii SQ verifice si

SQ

comunice daca judeciitorul a

facut parte din serviciile de informatii sau a colaborat cu acestea. "
Fata de varsta pe care doamna judecator lonita Veronica o avea inainte de
1990, in raport de dispozitiile art. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 24/2008 privind accesul la
propriul dosar si deconspirarea Securitatii, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare,
nu s-a mai solicitat Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sa
verifice si sa comunice daca magistratul mentionat a facut parte din serviciile de
informatii inainte de 1990 sau a colaborat cu acestea.
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Sectia pentru judecatori

constata

ca doamna judecator

Ionita Veronica

indeplineste conditiile prevazute de art. 48 alin. (91) ~i art. 50 alin. (I) lit. c) ~i alin.
(3) din Legea nr. 303/2004, intrucat a obtinut calificativul ,,foarte bine" la ultima
evaluare a activitatii profesionale, nu a fost sanctionata disciplinar in ultimii 3 ani si
are o vechime in functia de judecator de 10 ani ~i 5 luni, din care 2 ani si 11 I uni la
Tribunalul Bihor.
Avand in vedere ca functia de presedinte al Sectiei penale a Tribunalului Bihor
este vacanta, precum ~i necesitatea asigurarii conducerii administrativ judiciare a
acestei sectii, luand in considerare propunerea presedintelui instantei si analizand

O

proiectul privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere depus de
doamna judecator Ionita Veronica, Sectia pentru judecatori constata ca magistratul in

.R

cauza a demonstrat ca intruneste abilitatile necesare unei functii de conducere atat la

comunicarea

~i principiile

RI

nivelul cunostintelor teoretice, cat ~i al deprinderilor practice privind managementul,
care guverneaza

activitatea

instantelor judecatoresti,

imprejurare ce reiese si din managementul exercitat in aceeasi functie prin delegare.

W
.JU

Pentru considerentele retinute mai sus, Sectia va dispune numirea doamnei
judecator Ionita Veronica in functia de presedinte al Sectiei penale a Tribunalului
B ihor, incepand cu data de 18.12.2020, pentru o perioada de 3 ani.
Fata de cele expuse, in temeiul dispozitiilor art. 40 alin. (I) lit. i) din Legea nr.

completarile

W

317 /2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata, cu modificarile si
ulterioare, raportate la dispozitiile

art. 48 alin. (9) din Legea nr.

303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ~i

W

-

completarile ulterioare, si la prevederile art. 33 din Regulamentul privind numirea in
functii de conducere a judecatorilor
Hotararea

si revocarea din aceste functii, aprobat prin

nr. 188/2020 a Sectiei pentru judecatori

a Consiliului

Superior al

Magistraturii, prin vot direct si secret, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti;
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SECTIA PENTRU JUDEC.ATORI A

-

CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRA TURII
HOT.AR.ASTE
Art.I - Numeste in functia de presedinte al Sectiei penale a Tribunalului Bihor
pe doamna judecator IONITA VERONICA, pe o perioada de 3 ani, incepand cu
data de 18.12.2020.

O

Art.2 - Prezenta hotarare se comunica Directiei resurse umane si organizare,

W
.JU

RI

.R

pentru a fi pusa in aplicare, conform legii.

I

I

W

W

/
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