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ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 04 OCTOMBRIE 2018  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 19523/2018 
• Hotarare nr. 

836 
• Hotarare nr. 

837  

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
  
1. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj a doamnei judecător MARUSCIAC 
DELIA-ANA. (DRUO 19268/2018). 
  
2. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Tribunalului Caraş-Severin a domnului judecător BÎRSESCU ROBERT-
ALEXANDRU. (DRUO 19063/2018) 
  
  
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj a doamnei judecător 
MARUSCIAC DELIA-ANA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data 
de 05.10.2018. 

  

2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului 
Caraş-Severin a domnului judecător BÎRSESCU ROBERT-
ALEXANDRU, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
05.10.2018. 

2. 19356/2018 
• Hotarare nr. 

838 
• Hotarare nr. 

839 
• Hotarare nr. 

840 
• Hotarare nr. 

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
1. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Tribunalului Timiş a doamnei judecător BALABAN ANITA-CRISTINA. (DRUO 
18404 - Amanata din SJ 26.09.2018) 
  
2. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile şi de 
contencios administrativ a Tribunalului Neamţ a doamnei judecător BACIU 
VALENTINA.  (DRUO 19286).  
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841 
• Hotarare nr. 

842  

3. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Caraş-Severin a doamnei 
judecător VEGHEŞ ANA-TEODORA. (DRUO 19067)  
  
4. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Paşcani  a 
doamnei judecător URSU ALINA DANIELA. (DRUO 19374) 
  
5. Propunerea de delegare în funcţia  temporar vacantă de vicepreşedinte al 
Judecătoriei Vaslui  a domnului OVAC IOAN OCTAVIAN, judecător  cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Vaslui. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile şi de 
contencios administrativ a Tribunalului Neamţ a doamnei 
judecător BACIU VALENTINA, începând cu data de 05.10.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

  

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Caraş-Severin a 
doamnei judecător VEGHEŞ ANA-TEODORA, începând cu data de 
05.10.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Paşcani  a 
doamnei judecător URSU ALINA DANIELA, începând cu data de 
08.10.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

4. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Vaslui  a 
domnului judecător  cu grad profesional de tribunal OVAC IOAN 
OCTAVIAN, începând cu data de  05.10.2018, până la revenirea 
titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 

De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii a luat act de renunţarea preşedintelui Tribunalului 
Timiş la propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei 
penale a Tribunalului Timiş a doamnei judecător BALABAN 
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ANITA-CRISTINA, ca urmare a retragerii acordului exprimat de 
doamna judecător. 

  
3. 19381/2018 

• Hotarare nr. 
843 

• Hotarare nr. 
844 

• Hotarare nr. 
845 

• Hotarare nr. 
846 

• Hotarare nr. 
847 

• Hotarare nr. 
848  

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Gherla a domnului judecător GEORGIU IOAN. (DRUO 19167/2018) 
  
2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Săveni a domnului judecător TOPORĂSCU ADRIAN. (DRUO 18441/2018) 
  
3. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă 
a Tribunalului Caraş-Severin a doamnei judecător ROTARIU LOREDANA-
MARIA. (DRUO 19065/2018) 
  
4. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al 
Tribunalului Caraş-Severin a domnului judecător CIPU-DRĂGHICI VALENTIN-
COSMIN. (DRUO 19062/2018) 
  
5. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel 
Alba Iulia a domnului judecător ODAGIU GHEORGHE-LIVIU. (19278/2018) 
  
6. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile 
a Judecătoriei Ploieşti a doamnei judecător TEODORESCU-POPA CLAUDIA-
ROXANA. (DRUO 19375/2018) 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: 

  

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Gherla a domnului judecător GEORGIU IOAN, începând cu data de 
21.09.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Săveni a domnului judecător cu grad profesional de tribunal 
TOPORĂSCU ADRIAN, începând cu data de 26.10.2018, în 
condiţiile legii, până la data împlinirii vâstei de 65 de ani, respectiv 
12.02.2019.  (9 voturi Da, 1 vot Nul) 
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3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Sectiei I civile a 
Tribunalului Caraş-Severin a doamnei judecător ROTARIU 
LOREDANA-MARIA, începând cu data de 13.10.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. (9 voturi Da, 1 vot Nul) 

  

4. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Caraş-Severin a domnului judecător CIPU-DRĂGHICI VALENTIN-
COSMIN, începând cu data de 13.10.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. (9 voturi Da, 1 vot Nul) 

  

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel 
Alba Iulia a domnului judecător ODAGIU GHEORGHE-
LIVIU,  preşedinte al Secţiei penale a Curţii de Apel Alba Iulia, 
începând cu data de 20.10.2018, până la ocuparea funcţiei prin 
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(9 voturi Da, 1 vot Nul) 

  

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Ploieşti a doamnei judecător TEODORESCU-POPA 
CLAUDIA-ROXANA, începând cu data de 21.09.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. (unanimitate) 

  
4. 19691/2018 

• Hotarare nr. 
849 

• Hotarare nr. 
849  

Solicitarea domnului BURLIBAŞA NECULAI, judecător la Judecătoria Podu 
Turcului de delegare la Judecătoria Sinaia. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât respingerea solicitării de delegare la Judecătoria Sinaia a 
domnului BURLIBAŞA NECULAI, judecător la Judecătoria Podu 
Turcului. (unanimitate) 

5. 19054/2018 Aspectele semnalate de Tribunalul Bihor în solicitarea vizând interpretarea art. 
101 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. (DLDC 
18286/2018) 
Solutie 
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât transmiterea acestui punct spre analiză Comisiei nr. 2 – 
“Resurse umane şi organizare”.  

6. 19780/2018 
• Hotarare nr. 

850 
• Hotarare nr. 

851  

DETAŞARE:  
1. Propunerea de detaşare la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei 
judecător ELENA ROXANA POPESCU. (17412/DRUO/2018) 
  
2.  Propunerea de detaşare la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei 
judecător ANA MARIA COCULESCU. (17412/DRUO/2018) 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: 

1. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei 
ELENA ROXANA POPESCU, judecător cu grad profesional de 
curte de apel la Tribunalul Ilfov, începând cu data de 15.11.2018, 
pe o perioadă de 2 ani.  (8 voturi Da, 2 voturi Nu) 

  

2. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei ANA 
MARIA COCULESCU, judecător la Curtea de Apel Piteşti, începând 
cu data de 15.11.2018, pe o perioadă de 2 ani.  (9 voturi Da, 1 vot 
Nu) 

7. 19804/2018 
• Hotarare nr. 

855  

Punct de vedere privind unele aspecte vizând independenţa sistemului judiciar. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având 
în vedere solicitarea preşedinţilor curţilor de apel, a adoptat 
următoarea hotărâre: 

HOTĂRÂREA SECŢIEI PENTRU JUDECĂTORI 

Secţia pentru judecători ia act de declaraţia reprezentanţilor 
curţilor de apel, adoptată la întâlnirea preşedinţilor şi 
vicepreşedinţilor curţilor de apel cu reprezentanţii Consiliului 
Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, eveniment ce a 
avut loc în perioada 27-28 septembrie 2018, la Suceava. 

Semnatarii acestei declaraţii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire 
la existenţa unor protocoale recent declasificate, încheiate între 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
Serviciul Român de Informaţii, al căror conţinut ridică probleme 
privind potenţiala încălcare a normelor constituţionale vizând 
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separaţia puterilor, respectarea normelor de procedură penală şi, 
implicit, a drepturilor omului. 

În acest context, Secţia pentru judecători reafirmă necesitatea ca 
justiţia să fie înfăptuită de judecători independenţi, cu respectarea 
principiilor fundamentale care guvernează activitatea puterii 
judecătoreşti într-un stat de drept. 

Independenţa justiţiei, asigurarea dreptului la un proces echitabil 
şi adoptarea deciziilor autorităţilor judiciare doar în temeiul legii 
constituie imperative pentru toate organele judiciare implicate în 
activitatea de înfăptuire a justiţiei. 

Conformarea la exigenţele legii implică desfăşurarea de activităţi 
procesuale numai în temeiul acesteia, iar actele subsecvente 
încheiate în executarea legii trebuie să se conformeze întocmai 
dispoziţiilor normative, cu respectarea strictă a competenţelor 
atribuite de lege tuturor entităţilor implicate. 

Evaluarea depăşirii acestor competenţe, precum şi a desfăşurării 
de activităţi judiciare în temeiul unor acte care nesocotesc aceste 
exigenţe legale este exclusiv în competenţa judecătorului chemat 
să aplice legea la cazul concret şi să asigure toate garanţiile unui 
proces echitabil, hotărârea astfel pronunţată impunându-se a fi 
respectată. 

Consiliul Superior al Magistraturii urmează să aprecieze dacă 
modalitatea de aplicare a Protocoalelor a produs efecte de natură 
să afecteze independenţa justiţiei după finalizarea de către 
Inspecţia Judiciară a controlului tematic dispus de Plen la data de 
19 aprilie 2018. 

8. 19918/2018 
• Hotarare nr. 

852  

INSPECTIA JUDICIARA:  
Raport privind verificarea modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale de 
către judecătorii cu funcţii de conducere de la Tribunalul Maramureş. ( 
2194/IJ/1045/DIJ/2017) 
 
Solutie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
aprobat Raportul Inspecţiei nr. 2194/IJ/1045/2018 privind 
verificarea modului de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de 
conducere a atribuţiilor manageriale desfăşurat la Tribunalul 
Maramureş. (unanimitate) 
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 2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
a aprobat  următoarele măsuri: 

  

1. Aplicarea dispoziţiilor art. 18 alin.13 din Regulament, 
pentru asigurarea numărului legal de membri ai Colegiului de 
conducere până la constituirea colegiului prin procedura 
alegerii. (9 voturi Da, 1 vot Nul) 
2. Adoptarea, de către conducerea judiciară, a măsurilor 
adecvate în scopul uniformizării practicilor administrative la 
toate secţiile instanţei pe aspectele evidenţiate în cuprinsul 
Anexei la prezentul raport. (9 voturi Da, 1 vot Nul) 
3. Monitorizarea de către conducerea instanţei şi a secţiilor a 
activităţilor care definesc indicatorii de performanţă în 
vederea creşterii eficienţei. ( 9 voturi Da, 1 vot Nul) 

  
4. Analiza oportunităţii reconfigurării completelor de judecată 
în scopul înlăturării inadvertenţelor constatate, adaptării lor 
la normele de competenţă materială şi nevoilor specifice 
fiecărei secţii. (7 voturi Da, 2 voturi Nu, 1 vot Nul) 

  
5. Sesizarea Ministerului Justiţiei pentru efectuarea 
demersurilor corespunzătoare în vederea asigurării 
necesarului de resurse materiale (echipament IT) pentru 
buna desfăşurare a activităţii. (7 voturi Da, 3 voturi Nu) 

  
 

9. 19979/2018 
• Hotarare nr. 

853  

Revocarea din funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Călăraşi a doamnei 
judecător DUMITRU NICOLETA, având în vedere decizia civilă nr.173 din data 
de 03.10.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 
după suplimentarea ordinii de zi, a hotărât, revocarea din funcţia 
de vicepreşedinte al Tribunalului Călăraşi, începând cu data de 
04.10.2018, a doamnei judecător DUMITRU NICOLETA, ca urmare 
a aplicării sancţiunii disciplinare constând în “avertisment”,  prin 
decizia civilă nr.173 din data de 03.10.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, definitivă.(unanimitate) 
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10. 19980/2018 
• Hotarare nr. 

854  

Încetarea măsurii suspendării doamnei TUDORACHE NELUŢA MARINICA, 
judecător la Tribunalul Călăraşi, având în vedere decizia civilă nr.173 din data de 
03.10.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 
după suplimentarea ordinii de zi,  a constatat încetarea măsurii 
suspendării din funcţie a doamnei TUDORACHE NELUŢA 
MARINICA, judecător la Tribunalul Călăraşi, începând cu data de 
03.10.2018, ca urmare a soluţionării definitive, prin  decizia civilă 
nr.173 din data de 03.10.2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
a recursului declarat împotriva Hotărârii nr. 28/J/03.10.2018 
pronunţată de Secţia pentru judecători în materie 
disciplinară.(unanimitate) 

 


