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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 19.04.2018 

Punctul 1 7350/2018 
MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6691/2018 privind cererea de menţinere în funcţie 
formulată de domnul GÂRBEA GHEORGHE, procuror şef secţie urmărire penală la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Ploieşti. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual 
pentru menţinerea în funcţie a domnului GÂRBEA GHEORGHE, procuror şef Secţie 
urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, după împlinirea 
vârstei de 65 ani, începând cu data de 09.06.2018, până la data de 09.06.2019. 
(majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 382 

Punctul 2 7575/2018 
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 domnul IULIU MOLCUŢ 

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

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă  Curtea de Apel 

 Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna UZUNĂ MARIA 

 Judecător la Curtea de Apel Constanţa 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 

 Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna NICOLA MARIA  Judecător la Tribunalul Dolj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna STOICESCU CAMELIA MANUELA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul OANCEA ION SILVIU 

Judecător la Tribunalul Olt 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371796&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831783
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372021&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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Soluţie 

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

(unanimitate) 

1)  eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului IULIU MOLCUŢ, procuror la 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
15.06.2018; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei UZUNĂ MARIA, judecător la 
Curtea de Apel Constanţa, începând cu data de 01.06.2018; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICOLA MARIA, judecător la 
Tribunalul Dolj, începând cu data de 01.06.2018; 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STOICESCU CAMELIA 
MANUELA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, începând cu 
data de 31.05.2018; 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului OANCEA ION- SILVIU, 
judecător la Tribunalul Olt, începând cu data de 01.06.2018; 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna DOINIŢA CERNAT 

Judecător la Tribunalul Teleorman 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna RODICA NEAGU 

Judecător la Tribunalul Vrancea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna TRAŞCĂ STAICU MARILENA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul DINA GELU 

Judecător la Tribunalul Vâlcea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul RĂDUCAN GRIGORE ION 

Judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Buzău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna DRĂGHIA ELENA ANA 

Judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Buzău 

Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna POPESCU MIHAELA 

Judecător la Judecătoria Găeşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul DINU  MARIUS 

Judecător la Judecătoria Găeşti 
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6)  eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DOINIŢA CERNAT, judecător 
cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Teleorman, începând cu data de 
01.09.2018; 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RODICA NEAGU, judecător la 
Tribunalul Vrancea; 

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TRAŞCĂ STAICU MARILENA, 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, delegată la Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Bucureşti; 

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DINA GELU, judecător la 
Tribunalul Vâlcea, începând cu data de 18.06.2018; 

10)  eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului RĂDUCAN GRIGORE IOAN, 
judecător cu  grad profesional de curte de apel Tribunalul Buzău; 

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DRĂGHIA ELENA ANA, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzău; 

12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei POPESCU MIHAELA, 
judecător la Judecătoria Găeşti; 

13) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător DINU MARIUS, 
preşedintele Judecătoriei Găeşti. 
Hotărârea nr. 383 

  

Hotărârea nr. 384 

  

Hotărârea nr. 385 

  

Hotărârea nr. 386 

  

Hotărârea nr. 387 

  

Hotărârea nr. 388 

  

Hotărârea nr. 389 

Hotărârea nr. 390 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831512
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831513
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http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831524
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Hotărârea nr. 391 

  

Hotărârea nr. 392 

  

Hotărârea nr. 393 

  

Hotărârea nr. 394 

  

Hotărârea nr. 395 

Punctul 3 4566/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4510/2018 privind aprobarea statelor de funcţii 
şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat statele de funcţii şi de 
personal ale Consiliului Superior al Magistraturii, valabile la data de 31 decembrie 
2017, precum şi ale statelor de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al 
Magistraturii, valabile la data de 07 ianuarie 2018, cu observaţiile formulate în 
Plen. (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 396 

Punctul 4 6468/2018 
CONTESTAŢII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 187/2018 privind contestaţia doamnei HANGANU-
IOANA LUCIANA, judecător la Curtea de Apel Galaţi, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 93 din 6 martie 2018, prin care a fost respinsă cererea sa de 
transfer la Curtea de Apel Bacău. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1688/2018 privind contestaţia doamnei OTILIA 
CHIRIŢĂ, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 97 din 6 martie 2018, prin care a fost respinsă 
cererea sa de transfer la Curtea de Apel Bucureşti sau în subsidiar la Tribunalul Bucureşti. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1309/2018 privind contestaţia doamnei GRAMA 
MARIA MAGDALENA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Târgu Mureş, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 147din 6 martie 
2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Tribunalul Mureş. 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831526
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831527
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831528
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831530
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831531
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369012&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831533
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370914&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 15262018 privind contestaţia doamnei ALINA 
ANDRESCU, judecător  la Tribunalul Ilfov, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 118 din 6 martie 2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la 
Tribunalul Galaţi. 

  

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1372/2018 privind contestaţia doamnei GHEŢU 
GABRIELA, judecător  la Tribunalul Giurgiu, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 117 din 6 martie 2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la 
Tribunalul Olt. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

(unanimitate) 

1) respingerea contestaţiei formulate de doamna HANGANU-IOANA LUCIANA, 
judecător la Curtea de Apel Galaţi, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 93/06.03.2018; 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna OTILIA CHIRIŢĂ, judecător cu grad 
de curte de apel la Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 97 /06.03.2018; 

3) respingerea contestaţiei formulate de doamna GRAMA MARIA MAGDALENA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Târgu Mureş, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
147/06.03.2018; 

4) respingerea contestaţiei formulate de doamna ALINA ANDRESCU, judecător la 
Tribunalul Ilfov, împotriva Horărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 118/06.03. 2018; 

5) respingerea contestaţiei formulate de doamna GHEŢU GABRIELA, judecător  la 
Tribunalul Giurgiu, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 117/06.03.2018. 
Hotărârea nr. 397 

  

Hotărârea nr. 398 

  

Hotărârea nr. 399 

  

Hotărârea nr. 400 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831535
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831537
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831538
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831539
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Hotărârea nr. 401 

Punctul 5 7351/2018 
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22819/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Sibiu. 

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7557/2018 privind modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Tulcea. 

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7568/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Cluj. 

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7565/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Moineşti. 

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7568/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Chişinău-Criş. 

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel Ploieşti de acordare a 
avizului conform pentru revenirea postului vacant de execuţie de judecător din statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Mizil în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Vălenii de Munte. 

 7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a 
avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal ale Tribunalului 
Bucureşti şi  Judecătoriei Bolintin Vale. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru: 

1)  modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Sibiu, prin 
transformarea unui post vacant de consilier (funcţionar public), în post de grefier 
debutant cu studii superioare; (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Tulcea, prin 
transformarea unui post vacant de grefier statistician treapta I, în post de grefier, 
treapta I;(majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 

3) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Cluj, după cum urmează: (unanimitate) 

Instanţa Număr de posturi Postul actual    

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831541
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371797&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986


7 
 

 
Tribunalul Specializat Cluj 

1 Grefier treapta I    

Judecătoria Turda 1 Grefier treapta II    

Judecătoria Baia Mare 1 Grefier treapta I    

4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Moineşti, prin 
transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare, în post de grefier 
gradul II; (unanimitate) 

5) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Chişinău-Criş, prin 
transformarea unui post de grefier treapta I, în post de grefier gradul 
II; (unanimitate) 

6) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Mizil şi Judecătoriei 
Vălenii de Munte, prin revenirea postului vacant de execuţie de judecător din statul 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Mizil, în statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Vălenii de Munte; (majoritate: 14 voturi Admitere, 1 vot Respingere) 

7) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Bucureşti şi 
Judecătoriei Bolintin Vale, prin transferul unui post vacant de grefier treapta I din 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Bolintin Vale, în statul de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Bucureşti. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 402 

  

Hotărârea nr. 403 

  

Hotărârea nr. 404 

  

Hotărârea nr. 405 

  

Hotărârea nr. 406 

  

Hotărârea nr. 407 

  

Hotărârea nr. 408 

Punctul 6 1230/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831542
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831544
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831545
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831547
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831548
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831549
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831552
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000365676&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1079/2018 privind solicitarea doamnei 
judecător MILITARU MARIANA OTILIA de transfer în funcţia de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transferul doamnei judecător 
MILITARU MARIA OTILIA de la Judecătoria Petroşani, la Consiliul Superior al 
Magistraturii -  în funcţia de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor 
şi procurorilor, în temeiul art.60 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, începând cu data de 01.06.2018.  (majoritate: 14 voturi 
DA, 1 vot NU) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţia de judecător la Judecătoria 
Petroşani a doamnei MILITARU MARIA OTILIA, începând cu data numirii în funcţia 
de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv 01.06.2018. (majoritate: 14 voturi DA, 
1 vot NU) 
Hotărârea nr. 409 

Punctul 7 7352/2018 
MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3225/2018 privind aprobarea constituirii comisiei de 
evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor la nivelul Judecătoriei Reşiţa. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7666/2018 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor,constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. 

Soluţie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea comisiei de 
evaluare a judecătorilor la nielul Judecătoriei Reşiţa, după cum 
urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător SĂRAC MARIAN; 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător HODORCĂ LUISA 
FABIOLA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător PAVEL ANCA. 

2) 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 Târgu Jiu, după cum 
urmează: (unanimitate) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831792
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371798&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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-numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna prim-procuror adjunct 
ILEANA ENACHE. 

-numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror DORIN BUŢU. 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul procuror COSMIN PETRESCU 
ERIŢĂ. 
Hotărârea nr. 410 

  

Hotărârea nr. 411 

Punctul 8 7876/2018 
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 6088/2018 privind 
plângerea prealabilă formulată de domnul Tudorel Toader, ministrul justiţiei, prin care a 
solicitat revocarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1472/19.12.2017. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea plângerii prealabile 
formulate de domnul Tudorel Toader, ministrul justiţiei, privind revocarea Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1472/19.12.2017. (majoritate: 
9 voturi Admitere; 5 voturi Respingere, 1 Abţinere: domnul Tudorel Toader, 
ministrul justiţiei) 
Hotărârea nr. 412 

Punctul 9 7877/2018 
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 7303/2018 referitor la 
proiectul de ordin privind punctele naţionale de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană 
şi membrii Reţelei Judiciare Române în materie penală, proiectul de ordin privind punctele de 
contact ale României pentru Reţeaua punctelor de contact cu privire la persoane vinovate de 
genocid, crime împotriva umanităţii şi crime de război, precum şi proiectul de ordin privind 
reprezentarea României în Reţeaua de experţi privind echipele comune de anchetă. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de ordin 
privind punctele naţionale de contact ale României pentru Reţeaua Judiciară 
Europeană şi membrii Reţelei Judiciare Române în materie penală, a proiectului de 
ordin privind punctele de contact ale României pentru Reţeaua punctelor de 
contact cu privire la persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanităţii şi 
crime de război, precum şi a proiectului de ordin privind reprezentarea României în 
Reţeaua de experţi privind echipele comune de anchetă. (14 voturi DA, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 413 

Punctul 10 7878/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831553
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831554
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372322&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831801
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372323&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831802
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372324&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 4740/2018 privind 
propunerea legislativă pentru modificare şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal. (14 voturi 
DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 414 

Punctul 11 7888/2018 
OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel Cluj de aprobare a 
ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 a unui post 
temporar vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei Baia Mare. 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti de încetare, parţială, a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 309/24.03.2016. 
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti de ocupare a şase posturi temporar vacante de procuror, în condiţiile art.134 ind.1 din 
Legea nr. 304/2004. 
  

Soluţie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unui post temporar de judecător vacant la Judecătoria Baia Mare, 
în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. (postul doamnei judecător Pancă Oana Florina). (majoritate: 
14 voturi DA, 1 vot NU) 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încetarea parţială a 
efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1082/16.10.2008, 
pentru două posturi temporar vacante de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti. (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a 6 posturi vacante temporar la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 415 

  

Hotărârea nr. 416 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831803
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372334&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831555
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831556
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Hotărârea nr. 417 

Punctul 12 7889/2018 
EFECTE HOTARÂRI: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii nr. 267/21.03.2017 
a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii nr. 
1305/27.10.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii nr. 
1547/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii nr. 
1554/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind efectele Hotărârii 152/29.01.2009 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii nr. 537/11.05.2016 
a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

1) încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.267/21.03.2017, începând cu data de 20.03.2018, data reluării activităţii doamnei 
judecător POPESCU LUMINIŢA TEODORA în cadrul Judecătoriei Mangalia; 

2) încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1305/27.10.2016, începând cu data de 23.03.2018, data reluării activităţii doamnei 
judecător DANCIU (fostă Ionescu) MARIA RUXANDRA pe propriul post din cadrul 
Tribunalului Specializat Argeş; 

3) menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1547/15.12.2016, în ceea ce priveşte postul doamnei judecător MENCHIU DENISA 
FLAVIA, până  la încadrarea sa pe un post vacant în cadrul Judecătoriei Alba Iulia, 
încadrarea acesteia, începând cu data de 15.03.2018 (data reluării activităţii) 
operând pe postul temporar vacant al doamnei judecător Căbulea Oana-Bianca; 

4) menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1554/15.12.2016, în ceea ce priveşte postul doamnei judecător CHEŢAN 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831557
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372335&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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COSMINA MITRUŢA, până la încadrarea sa pe un post vacant în cadrul Judecătoriei 
Sibiu, încadrarea acesteia, începând cu data de 04.04.2018 (data reluării activităţii) 
operând pe postul temporar vacant al doamnei judecător Dincă Adela Corina; 

5) menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.152/29.01.2009, referitor la postul doamnei judecător VASILIU CRAVELOS RICA, 
până la încadrarea sa pe un post vacant la Tribunalul Iaşi, încadrarea acesteia, 
începând cu data de 01.05.2018 (data reluării activităţii) operând pe postul temporar 
vacant al doamnei judecător Sidor Mihaela; 

6) încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.537/11.05.2016, prin care s-a dispus ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui 
post de procuror, temporar vacant, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Târgu Mureş, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu privire la postul doamnei procuror 
GRAMA MEDA PETRONELA. 
Hotărârea nr. 418 

  

Hotărârea nr. 419 

  

Hotărârea nr. 420 

  

Hotărârea nr. 421 

  

Hotărârea nr. 422 

  

Hotărârea nr. 423 

Punctul 13 7890/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea calităţii de formator cu normă 
întreagă la disciplina Dreptul Uniunii Europene a doamnei ELLA-BEATRICE ANDREŞAN 
GRIGORIU şi menţinerea în calitate de formator colaborator la aceeaţi disciplină. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de demisia doamnei ELLA-
BEATRICE ANDREŞAN-GRIGORIU din calitatea de formator cu normă întreagă la 
disciplina Dreptul Uniunii Europene, în cadrul Departamentului de formare iniţială. 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat continuarea 
activităţii doamnei ELLA-BEATRICE ANDREŞAN-GRIGORIU în calitate de formator 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831558
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831560
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831561
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831562
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831563
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831564
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372336&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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colaborator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii  la aceeaşi disciplină. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 424 

Punctul 14 7892/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului Naţional al 
Magistraturii de aprobare a Programului de formare continuă la nivel centralizat şi a 
Programului de formare continuă la nivel descentralizat pentru anul 2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

- Programul de Formare Continuă la nivel Centralizat pentru anul 2018; (majoritate: 
14 voturi DA, 1 vot NU) 

- Programul de Formare Continuă la nivel Descentralizat pentru anul 2018. 
(majoritate: 13 voturi DA, 2 voturi NU) 
Hotărârea nr. 425 

Punctul 15 7893/2018 
1.Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii 
de folosire, în mod excepţional, a unor specialişti în cadrul unor activităţi de formare. 

 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii 
de numire  a unor specialişti în calitate de formatori colaboratori. 
  

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, cu plată şi suportarea cheltuielilor de transport internaţional, cazare şi 
masă pentru următorii specialişti propuşi pentru activităţile programate în lunile 
aprilie şi mai 2018, precum şi a persoanei propuse de institut pentru modulele 
teoretice şi practice în materia dreptului civil şi dreptului procesual civil pentru 
programul de formare profesională pentru magistraţii numiţi în condiţiile art.33 din 
Legea nr.303/2004, după cum urmează: (majoritate, după caz, unanimitate) 

Nr. Nume Calitate Scop/tema seminar   
1 Bogdan Dumitrache Executor judecătoresc Modulele teoretice şi practice în 

materia Drept civil şi Drept procesual 
civil – HCSM nr.175/2018, PFP a 
magistraţilor numiţi în cond.art.33 din 
L 303/2004 

    

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831808
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372338&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831810
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372339&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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2 Timothy Thorne Judecător specializat în 
soluţionarea cauzelor de azil şi 
migraţie 

Engleza juridică B     

3 Julien Berger Procuror, coordonator regional de 
formare Ecole Nationale de la 
Magistrature (Franţa) 

Franceza juridică B     

4 Amandine de la Harpe Judecător, coodonator regional de 
formare Ecole Nationale de la 
Magistrature (Franţa) 

Franceza juridică B     

5 Edith Zeller Judecător administrativ – 
Tribunalul Administrativ din 
Viena 

Impactul CEDO şi al dreptului UE 
asupra drepturilor procedurale 
(seminar organizat în colaborare cu 
AEAJ- Asociaţia Judecătorilor 
Europeni de Drept Administrativ) 

B     

6 Heinrich Zens Judecător – Austrian 
Administrative Court, preşedinte 
AEAJ 

Impactul CEDO şi al dreptului UE 
asupra drepturilor procedurale 
(seminar organizat în colaborare cu 
AEAJ- Asociaţia Judecătorilor 
Europeni de Drept Administrativ) 

B     

7 Grzegorz Borkowski Judecător, şef departament în 
cadrul Consiliului Naţional 
Judiciar din Polonia 

Impactul CEDO şi al dreptului UE 
asupra drepturilor procedurale 
(seminar organizat în colaborare cu 
AEAJ- Asociaţia Judecătorilor 
Europeni de Drept Administrativ) 

B     

8 Cyril Roth Judecător, consilier referendar în 
cadrul Curţii de Casaţie Franceze 

Principes generaux du droit penal et 
organization de la justice penale en 
France: atelier linguistique 

B     

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea Institutului 
Naţional al Magistraturii de numire a unor specialişti în calitate de formatori 
colaboratori: 

- domnul CSABA KISS, şef laborator în cadrul Laboratorului de Psihologie 
Criminalistică din cadrul DGPMB – la disciplina „Psihologie judiciară”, în cadrul 
Departamentului de formare profesională iniţială;  (unanimitate) 

- domnul  EMANUEL ANDELIN, psiholog, ofiţer specialist în cadrul Penitenciarului 
de maximă siguranţă Arad – la disciplina „Psihologie judiciară”, în cadrul 
Departamentului de formare profesională iniţială; (unanimitate9 

- doamna CRISTINA DANIELA BALCAN, procuror, inspector în cadrul Direcţiei de 
inspecţie judiciară pentru procurori – la disciplina „Management judiciar”, în cadrul 
Departamentului de formare profesională continuă. (majoritate: 9 voturi DA, 6 voturi 
NU) 



15 
 

Hotărârea nr. 426 

  

Hotărârea nr. 427 

Punctul 16 7894/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri 
referitoare la desemnarea unui procuror ca membru în Consiliul de Conducere. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât respingerea, ca tardiv depusă, 
a candidaturii doamnei DOINA ARMEAN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea desemnării în calitate de membru în 
Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri. (majoritate: 2 voturi DA; 13 
voturi NU) 
Hotărârea nr. 428 

Punctul 17 7895/2018 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de 
aprobare a folosirii , în mod exepţional , ca personal de instruire, a unor specialişti în cadrul unor 
activităţi de formare continuă. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de 
aprobare a folosirii , în mod exepţional , ca personal de instruire, a unor specialişti pentru seminariile 
de formare continuă STATIS-ECRIS. 
  

Soluţie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, ca personal de instruire, pentru seminarul cu tema „Activitatea 
grefierului delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor 
juridice în ceea ce priveşte asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile”, ce urmează a se 
desfăşura la Cheia, în perioada 22-24 mai 2018, a următorilor specialişti: 
(unanimitate) 

• doamna judecător BARBU LAVINIA ELENA, Judecătoria Târgovişte; 
• domnul judecător LUCA CRISTIAN NICOLAE, Judecătoria Iaşi; 
• doamna grefier- şef  OLARIU CRISTINA, Judecătoria Fălticeni; 
• doamna grefier – şef LEFTER  VALENTINA GINA, Judecătoria Focşani. 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, ca personal de instruire, pentru seminarele de formare continuă 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831811
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831812
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372340&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831814
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372341&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986


16 
 

STATIS ECRIS, a următorilor specialişti, ce urmează a se desfăşura la Cheia, în luna 
aprilie 2018: (unanimitate) 

• domnul NARCIS PETRUŢ MOISESCU, specialist IT Tribunalul Argeş; 
• domnul  CRISTIAN ENACHE, specialist IT Tribunalul Argeş. 

Hotărârea nr. 429 
  

Hotărârea nr. 430 

Punctul 18 7897/2018 
Propunerea de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
406/14.04.2016. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.406/14.04.2016. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 431 

Punctul 19 7898/2018 
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 23578/2017 privind 
propunerile de modificare a Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi 
procurorilor, delegarea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere,precum şi 
numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile de modificare a 
Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, 
delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în funcţii de 
conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor 
în funcţia de judecător. 

1. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
(majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 

„(3) Atunci când Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază 
necesar, judecătorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei. 

(4) Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul în care se propune 
delegarea succesivă a aceluiaşi judecător în aceeaşi funcţie de conducere.” 

2. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(unanimitate) 

„(4) Judecătorul a cărui delegare se propune susţine un interviu în faţa Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.” 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831815
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831816
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372343&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000831817
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372344&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002986
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3. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi 
(6), cu următorul cuprins: (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU) 

„(5) În cazul în care se propune delegarea succesivă a aceluiaşi judecător în aceeaşi 
funcţie de conducere, susţinerea interviului nu mai este necesară, cu excepţia cazului în 
care Secţia pentru judecători dispune altfel. 

(6) Dispoziţiile art. 16 se aplică în mod corespunzător.” 

4. La articolul 19, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (majoritate: 
14 voturi DA, 1 vot NU) 

„(3) Atunci când Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază 
necesar, judecătorul propus pentru numirea în funcţia de preşedinte de secţie va susţine 
în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu care 
constă în: 

a) susţinerea planului managerial sub următoarele aspecte: 

    - prezentarea sintetică a secţiei pentru a cărei conducere candidează; 

    - identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi, precum şi a soluţiilor propuse 
pentru prevenirea şi înlăturarea acestora; 

    - propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a secţiei pentru a cărei 
conducere candidează; 

    - compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al preşedintelui 
instanţei, dacă este cazul; 

b) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând în esenţă capacitatea de 
organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, 
capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu 
şi lung, iniţiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi 
comunicare; 

c) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care s-a depus candidatura.” 

5. La articolul 191, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
(unanimitate) 

„(4) Candidaţii vor susţine în faţa Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii un interviu, care constă în: 

a) susţinerea planului managerial sub următoarele aspecte: 

- prezentarea sintetică a instanţei sau a secţiei pentru a cărei conducere candidează; 

- identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi, precum şi a soluţiilor propuse 
pentru prevenirea şi înlăturarea acestora; 
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- propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a instanţei sau a secţiei pentru a 
cărei conducere candidează; 

- compatibilitatea planului managerial întocmit de candidat cu cel al preşedintelui 
instanţei, dacă este cazul; 

b) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând în esenţă capacitatea de 
organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, 
capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu 
şi lung, iniţiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi 
comunicare; 

c) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care s-a depus candidatura.” 

6. La articolul 21, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: (unanimitate) 

„(9) Procurorul propus pentru numirea în funcţia de conducere vacantă va susţine în faţa 
Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii un interviu, în condiţiile art. 
191 alin. (4), care se aplică în mod corespunzător.” 

7. La articolul 21, după alineatul (9), se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi 
(11), cu următorul cuprins: (unanimitate) 

„(10) Membrii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa 
candidatului întrebări referitoare la conduita şi deontologia profesională, precum şi la 
împrejurări rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv de procurorul şef al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, al recomandării conducătorului direcţiei ori, după caz, al 
secţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie sau al avizului motivat primit din partea colegiului de 
conducere şi pot consulta ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a 
candidatului. 

(11) Prevederile art. 19 alin. (2), (5) şi (6) se aplică în mod corespunzător.” 

Hotărârea nr. 432 

Punctul 20 3661/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecţiei Judiciare nr.5209/IJ/1007/DIP/2017 privind cererea 
de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale a domnilor DORU-FLORIN ŢULUŞ şi 
NICOLAE MARIN, precum şi a doamnei MIHAIELA MORARU-IORGA, procurori în cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de apărare a 
independenţei şi reputaţiei profesionale a domnilor DORU-FLORIN ŢULUŞ şi 
NICOLAE MARIN, precum şi a doamnei MIHAIELA MORARU-IORGA, procurori în 
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cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (8 voturi Admitere, 6 voturi Respingere, 1 
vot NUL) 
Hotărârea nr. 433 

Punctul 21 7384/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2054/IJ/524/DIP/2018, privind cererea de apărare a reputaţiei 
profesionale formulată de doamna LUIZA MARIA CĂPĂŢÂNĂ, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie.  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulată de doamna LUIZA MARIA CĂPĂŢÂNĂ, procuror 
şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – structura centrală- Secţia 
Judiciară – Serviciul de reprezentare alte instanţe. (5 voturi Admitere, 10 voturi 
Respingere) 
Hotărârea nr. 434 

Punctul 22 7113/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1861/IJ/884/DIJ/2018, privind cererea de apărare a reputaţiei 
profesionale formulată de doamna MONCEA MARIANA, judecător în cadrul Tribunalului 
Bucureşti. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de amânare 
formulată de doamna MONCEA MARIANA, judecător în cadrul Tribunalului 
Bucureşti. (majoritate: 3 voturi pentru Amânare, 12 voturi împotriva Amânării) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea către Inspecţia 
Judiciară a Raportului nr.1861/IJ/884/DIJ/2018  privind cererea de apărare a 
reputaţiei profesionale formulată de doamna MONCEA MARIANA, judecător în 
cadrul Tribunalului Bucureşti, în vederea extinderii obiectului verificărilor cu privire 
la toate afirmaţiile. (majoritate: 1 vot pentru admiterea cererii de apărare a reputaţiei 
profesionale, 14 BV pentru restituirea la Inspecţia Judiciară) 

Punctul 23 6743/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1850/IJ/881/DIJ/2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de apărare a 
independenţei magistraţilor formulată de petenţii Gâdea Emanuel Mihai, Radu 
Tudor, Grigore Bianca, Ciuvică Mugur Cristian şi Savaliuc Răzvan Ovidiu. 
(majoritate: 8 voturi pentru Admitere, 7 voturi pentru Respingere) 
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Hotărârea nr. 435 

Punctul 24 7750/2018 
Reluarea votului, în temeiul art. 12 ind.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce priveşte una dintre propunerile privind 
punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinţei Plenului din data de 04.04.2018, înregistrat sub 
nr.7050/2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare 
în vederea efectuării unui control tematic la parchete, în temeiul art. 74 din Legea 
nr. 317/2004, cu privire la modalitatea de aplicare a Protocolului încheiat în 2009 
între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de 
Informaţii. (majoritate: 8 voturi Admitere; 7 voturi Respingere) 

Punctul 25 7901/2018 
Raport privind auditul extern al managementului Inspecţiei Judiciare pentru anul 2017. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul „Auditul extern al 
managementului Inspecţiei Judiciare pentru anul 2017” şi Scrisoarea către 
conducerea Inspecţiei Judiciare, întocmite de Deloitte Audit SRL. (majoritate: 10 
voturi DA; 3 voturi NULE, 2 voturi pentru Amânare) 

Punctul 26 7944/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26629/2018 privind cererea domnului PREDA 
IULIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, în prezent suspendat din 
funcţie, de amânare a executării Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
364/27.03.2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii formulate 
de domnul PREDA IULIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Pătârlagele, în prezent suspendat din funcţie, de amânare a executării Hotărârii 
Plenului CSM nr. 364/27.03.2018, pâna la soluţionarea recursului în casaţie formulat 
de către acesta împotriva deciziei nr.53/A/07.03.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. (1 vot pentru Admitere, 14 voturi pentru Respingere) 
Hotărârea nr. 436 

Punctul 27 7974/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 104/3868/2018 privind completarea 
componenţei comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură din perioada 20 
martie-2 iulie 2018. 
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Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea componenţei 
comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură organizat 
în  perioada 20 martie-2 iulie 2018. (unanimitate, după caz, majoritate) 
Hotărârea nr. 437 

Punctul 28 7976/2018 
CONCURSURI: 

1. Propunerile privind componenţa comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor organizat în perioada 23 martie - 
28 iunie 2018.  

2. Propunerile referitoare la componenţa comisiilor de psihologi la concursul sau examenul pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor organizat în perioada 23 martie - 
28 iunie 2018.  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor organizat în perioada 23 martie - 
28 iunie 2018. (unanimitate, după caz, majoritate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul comisiilor de 
psihologi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la 
parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018, 
respectiv  două comisii – una pentru judecători şi una pentru procurori, care vor 
realiza testarea candidaţilor, constând în aplicarea testului scris şi susţinerea 
interviului  şi a aprobat componenţa acestora. (unanimitate, după caz, majoritate) 
Hotărârea nr. 438 

  

Hotărârea nr. 439 

Punctul 29 7993/2018 
CONCURSURI: 

Propunerile privind componenţa comisiei de elaborare a subiectelor şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 20 martie - 2 iulie 
2018.  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de 
elaborare a subiectelor şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de 
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admitere în magistratură, organizat în perioada 20 martie - 2 iulie 
2018. (unanimitate, după caz, majoritate) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul 
comisiilor de examinare pentru susţinerea interviului, după cum urmează: 
(majoritate, după caz, unanimitate) 

• o comisie în situaţia în care numărul candidaţilor la proba interviului nu este mai 
mare de 110; 

• două comisii în situaţia în care numărul candidaţilor la proba interviului este mai 
mare de 110. 

Hotărârea nr. 440 
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