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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 07 octombrie 2021, ora: 10:00
Punctul 1

19656/2021

Dispunerea unei verificări de către Inspecţia Judiciară, în temeiul articolului 74 alin. (1) lit.
h) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare
la respectarea dispoziţiilor legale şi regulamentare sub aspectul păstrării secretului
deliberării în activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară (19657/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
dispunerea unei verificări de către Inspecţia Judiciară, în temeiul articolului 74
alin. (1) lit. h) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, referitoare la respectarea dispoziţiilor legale şi regulamentare sub
aspectul păstrării secretului deliberării în activitatea Secţiei pentru judecători în
materie disciplinară. (8 voturi Da, 1 vot nul, 1 abținere - doamna judecător
Chiș Andrea Annamaria)
Hotărârea nr. 1107
Punctul 2

17697/2021

Cererea formulată de domnii judecători C. P., D. G., C. S. şi G. L. O. privind apărarea
reputaţiei profesionale (Raportul DIJ nr.21-2491/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea propunerii privind recalificarea cererii de apărare a reputaţiei
formulate de domnii judecători Carmen Popoiag, Carmen Sandu, Daniel
Grădinaru şi Gheorghe Liviu Odagiu, ca fiind în fapt îndreptată împotriva
Consiliului Superior al Magistraturii. (7 voturi respingere, 1 vot nul, 2
abțineri doamna judecător Gabriela Baltag și doamna judecător Oprina Evelina
Mirela)
2. Respingerea solicitării privind constatarea ca fiind inadmisibilă a cererii de
apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnii judecători Carmen
Popoiag, Carmen Sandu, Daniel Grădinaru şi Gheorghe Liviu Odagiu (6 voturi
respingere, 2 voturi nule, 2 abțineri: doamna judecător Gabriela Baltag și
doamna judecător Oprina Evelina Mirela)
3. Respingerea solicitării privind constatarea nulității cererii de apărare a
reputaţiei profesionale formulate de domnii judecători Carmen Popoiag, Carmen
Sandu, Daniel Grădinaru şi Gheorghe Liviu Odagiu (6 voturi respingere, 2 voturi
nule, 2 abțineri: doamna judecător Gabriela Baltag și doamna judecător Oprina
Evelina Mirela)

4. Admiterea cererii privind apărarea reputaţiei profesionale formulate de
doamna judecător Carmen Popoiag şi domnul judecător Daniel Grădinaru din
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător Carmen Sandu din
cadrul Curţii de Apel Galaţi şi domnul judecător Gheorghe Liviu Odagiu din
cadrul Curţii de Apel Alba Iulia. (6 voturi admitere, 1 vot respingere, 1 vot nul, 2
abțineri: doamna judecător Gabriela Baltag și doamna judecător Oprina Evelina
Mirela)
Hotărârea nr. 1108
Punctul 3

18087/2021

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de către domnul judecător A. F. G.
(21-2652/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
admiterea cererii privind apărarea reputaţiei profesionale formulate de către
domnul judecător Arabelea Fănel Gabriel din cadrul Tribunalului Olt. (8 voturi
admitere, 2 voturi nule)
Hotărârea nr. 1109
Punctul 4

18427/2021

Raportul Inspecţiei Judiciare privind dosarele de mare corupţie aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti (21-432/2021)
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare privind dosarele de mare
corupţie aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. ( 8 voturi Da, 1 vot nul, 1
abținere - doamna judecător Gabriela Baltag)
2. Cu privire la propunerea de continuare a activităţii de monitorizare a acestui tip de
cauze, Secţia pentru judecători, având în vedere dispoziţiile art.45. alin. (3) raportat la
art. 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al
Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.1073 din 03.12.2018, a hotărât înscrierea punctului sus-menţionat pe ordinea de zi a
unei şedinţe viitoare (4 da, 4 nu, 1 nul, 1 abținere - doamna judecător Gabriela Baltag)
Punctul 5

18100/2021

Raportul Inspecției Judiciare nr. 19-1471 privind refacerea şi completarea raportului de
inspecţie nr. 19-1471 având ca obiect verificarea respectării termenelor procedurale privind
regularizarea cererii de chemare în judecată şi stabilirea primului termen de judecată în
perioada 1 ianuarie 2018-31 martie 2019
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 19-1471 privind refacerea
şi completarea raportului de inspecţie nr. 19-1471 având ca obiect verificarea
respectării termenelor procedurale privind regularizarea cererii de chemare în
judecată şi stabilirea primului termen de judecată în perioada 1 ianuarie 2018-31
martie 2019. (8 voturi Da, 1 vot nul, 1 abținere, doamna judecător Gabriela
Baltag)

2. De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
a hotărât aprobarea propunerii privind utilizarea de către toate instanţele
judecătoreşti a unei proceduri unice de colectare a datelor statistice privind
dosarele aflate în procedură prealabilă, ce va fi pusă la dispoziţie de către SISJ
din cadrul CSM. (8 voturi Da, 1 vot nul, 1 abținere, doamna judecător Gabriela
Baltag)
Hotărârea nr. 1111
Punctul 6

18098/2021

Raportul Inspecţiei Judiciare privind monitorizarea cauzelor cu o vechime mai mare de 10
ani aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2020(21-404/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare privind monitorizarea cauzelor cu o
vechime mai mare de 10 ani aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în anul 2020.
(8 voturi Da, 1 vot nul, 1 abținere, doamna judecător Gabriela Baltag)
Hotărârea nr. 1112
Punctul 7

19380/2021

Proiectul de hotărâre a Secţiei pentru judecători privind aprobarea Regulamentului privind
evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr. 2
judecători/28.09.2021. (7 voturi Da, 3 voturi Nu)
Hotărârea nr. 1113
Punctul 8

18923/2021

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de numire a domnului judecător MORARU CRISTIAN în funcţia de preşedinte al
Secţiei I civile a Tribunalului Satu Mare (18538/2021)
2. Propunerea de numire a doamnei judecător FLEŞER ADINA-MARIANA în funcţia de preşedinte
al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti (19126/2021)
3. Propunerea de numire a domnului judecător BORLAN IONUŢ OVIDIU în funcţia de preşedinte
al Secţiei penale a Judecătoriei Cluj-Napoca (19331/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Numirea domnului judecător MORARU CRISTIAN în funcţia de preşedinte al
Secţiei I civile a Tribunalului Satu Mare, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
de 08.10.2021.

2. Numirea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal FLEŞER ADINAMARIANA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 5
Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 08.10.2021.
3.Numirea domnului judecător BORLAN IONUŢ OVIDIU în funcţia de preşedinte
al Secţiei penale a Judecătoriei Cluj-Napoca, pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 08.10.2021.
Hotărârea nr. 1114
Hotărârea nr. 1115
Hotărârea nr. 1116
Punctul 9

18734/2021

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a doamnei judecător COJOCARU MARIA ANDRA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Slatina ( 18944/2021)
2. Propunerea de delegare a doamnei judecător ŞERBĂNESCU IRINA în funcţia de vicepreşedinte
al Judecătoriei Paşcani ( 18915/2021)
3. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel BUNEA
ANDREEA ŞTEFANIA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Buzău (19167/2021)
4. Propunerea de delegare a domnului judecător BOROŞ ŞTEFAN ANDREI în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buzău (19169/2021)
5. Propunerea de delegare a doamnei judecător SANDU MARILENA-DANIELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ
(19165/2021)
6. Propunerea de delegare a domnului judecător POJOGA VALERIAN ADRIAN în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Turda (19329/2021)
7. Propunerea de delegare a doamnei judecător MARUSCIAC DELIA - ANA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj (19815/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea doamnei judecător COJOCARU MARIA ANDRA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Slatina, începând cu data de
23.11.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
2. Delegarea doamnei judecător ŞERBĂNESCU IRINA în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Paşcani, începând cu data de 08.10.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
3. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel BUNEA
ANDREEA ŞTEFANIA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Buzău,
începând cu data de 08.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

4. Delegarea domnului judecător BOROŞ ŞTEFAN ANDREI în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buzău, începând cu data de
08.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
5. Delegarea doamnei judecător SANDU MARILENA-DANIELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a
Tribunalului Neamţ, începând cu data de 08.10.2021, până la ocuparea funcţiei,
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Delegarea domnului judecător POJOGA VALERIAN ADRIAN în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Turda, începând cu data de 15.10.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
7. Delegarea doamnei judecător MARUSCIAC DELIA-ANA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj,
începând cu data de 08.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 1117
Hotărârea nr. 1118
Hotărârea nr. 1119
Hotărârea nr. 1120
Hotărârea nr. 1121
Hotărârea nr. 1122
Hotărârea nr. 1123
Punctul 10

18705/2021

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător NICOLAE GEORGE OCTAVIAN în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Câmpina (18363/2021)
2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MAHU ROXANA LUCIA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor (18095/2021)
3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MIRELA RĂDUCU în funcţia de
preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a
Tribunalului Teleorman (18437/2021)
4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător RUXANDRA DINCĂ în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Turnu Măgurele (18433/2021)
5. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător DRAGOŞ VALENTIN MIREA în funcţia
de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cornetu (18357/2021)
6. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător TĂNCUŢA MUŞAT în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa (18735/2021)
7. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător COSTIN FLORIAN în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Galaţi (18341/2021)
8. Propunerea de prelungire a delegării doamnei DANIELA-VALENTINA IFRIM, judecător cu grad
profesional de tribunal la Judecătoria Roşiori de Vede, în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a
Tribunalului Teleorman (18438/2021)

9. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BOANCĂ-IVAN MARLENA în funcţia
de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel TârguMureş (18810/2021)
10. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător DIMA FLORIN în funcţia de
preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Târgu-Mureş (18810/2021)
11. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător GÂRBULEŢ IOAN în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel TârguMureş (18810/2021)
12. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CURIMAN SORINA RODICA în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Slatina (18928/2021)
13. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MOGOŞANU ELENA LUIZA în funcţia
de preşedinte al Secţieie penale a Judecătoriei Slatina (18979/2021)
14. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de
tribunal MOGHIOR MARIA-CRISTINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Oneşti (18876/2021)
15. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
LANGTALER ANA MARIA în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului
Sibiu (18839/2021)
16. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător MANOLI LUCIAN în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna (19099/2021)
17. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad de curte de apel RĂDUCU
FLORENTINA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Giurgiu (19102/2021)
18. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător LĂLOIANU LUCIA-MARIANA în
funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova (19249/2021)
19. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MASTACAN NADIA MARIA în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Pucioasa (19260/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Prelungirea delegării domnului judecător NICOLAE GEORGE OCTAVIAN în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Câmpina, începând cu data de
28.09.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
2. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
MAHU ROXANA LUCIA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor,
începând cu data de 01.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1
vot NU)
3. Prelungirea delegării doamnei judecător RĂDUCU MIRELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Teleorman, începând cu data de 12.10.2021,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6
luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)

4. Prelungirea delegării doamnei judecător DINCĂ RUXANDRA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Turnu Măgurele, începând cu data de 16.10.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
5. Prelungirea delegării domnului judecător MIREA DRAGOŞ VALENTIN în
funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cornetu, începând cu data
de 08.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
6. Prelungirea delegării doamnei judecător TĂNCUŢA MUŞAT în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa, începând cu data de
06.11.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
7. Prelungirea delegării domnului judecător COSTIN FLORIAN în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Galaţi, începând cu data de
01.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
8. Prelungirea delegării doamnei IFRIM DANIELA-VALENTINA, judecător cu grad
profesional de tribunal la Judecătoria Roşiori de Vede, în funcţia de preşedinte
al Secţiei civile a Tribunalului Teleorman, începând cu data de 22.10.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub
rezerva prelungirii delegării sale în funcţie de execuţie la Tribunalul
Teleorman. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
9. Prelungirea delegării doamnei judecător BOANCĂ-IVAN MARLENA în funcţia
de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii
de Apel Târgu-Mureş, începând cu data de 05.10.2021, până la ocuparea funcţiei,
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
10. Prelungirea delegării domnului judecător DIMA FLORIN în funcţia de
preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Târgu-Mureş, începând cu data de
05.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (unanimitate)
11. Prelungirea delegării domnului judecător GÂRBULEŢ IOAN în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de
Apel Târgu-Mureş, începând cu data de 05.10.2021, până la ocuparea funcţiei,
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
12. Prelungirea delegării doamnei judecător CURIMAN SORINA RODICA în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Slatina, începând cu data de
23.11.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
13. Prelungirea delegării doamnei judecător MOGOŞANU ELENA LUIZA în
funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Slatina, începând cu data
de 06.11.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
14. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal
MOGHIOR MARIA-CRISTINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Oneşti,
începând cu data de 08.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau

examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1
vot NU)
15. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
LANGTALER ANA MARIA în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului
Sibiu, începând cu data de 21.09.2021, până la revenirea titularului pe post, dar
nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
16. Prelungirea delegării domnului judecător MANOLI LUCIAN în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna, începând cu data de
05.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (unanimitate)
17. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
RĂDUCU FLORENTINA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului
Giurgiu, începând cu data de 28.09.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire,
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (majoritate: 9 voturi DA; 1 vot NU)
18. Prelungirea delegării doamnei judecător LĂLOIANU LUCIA-MARIANA în
funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova, începând cu data
de 12.10.2021, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6
luni.(unanimitate)
19. Prelungirea delegării doamnei judecător MASTACAN NADIA MARIA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Pucioasa, începând cu data de 05.10.2021,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1124
Hotărârea nr. 1125
Hotărârea nr. 1126
Hotărârea nr. 1127
Hotărârea nr. 1128
Hotărârea nr. 1129
Hotărârea nr. 1130
Hotărârea nr. 1131
Hotărârea nr. 1132
Hotărârea nr. 1133
Hotărârea nr. 1134
Hotărârea nr. 1135
Hotărârea nr. 1136
Hotărârea nr. 1137
Hotărârea nr. 1138
Hotărârea nr. 1139
Hotărârea nr. 1140
Hotărârea nr. 1141
Hotărârea nr. 1142
Punctul 11

18658/2021

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUTIE
1.Solicitarea Curţii de Apel Braşov de prelungire a delegării domnului judecător POTÂRNICHIE
FLORIN, de la Tribunalul Harghita la Tribunalul Braşov (18282/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
prelungirea delegării domnului judecător POTÂRNICHIE FLORIN, de la

Tribunalul Harghita la Tribunalul Braşov, pe o perioadă de 6 luni, începând cu
data de 14.10.2021.( majoritate: 7 voturi DA, 3 voturi NU)
Hotărârea nr. 1143
Punctul 12

19171/2021

DETAȘARE/DELEGARE
1. Solicitările Judecătoriei Constanţa de detaşare a doamnei judecător POENAR CIOCHINĂ
OTILIA, de la Judecătoria Medgidia şi a domnului judecător GHEORGHE COSTIN LUCIAN, de la
Judecătoria Cornetu (18105/2021)
2. Solicitarea Curții de Apel Târgu-Mureș de delegare a domnului judecător BUHAI MARIUS
NICOLAE de la Judecătoria Vișeu de Sus la Judecătoria Luduș (18512/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. respingerea, ca inadmisibilă, a solicitării privind detaşarea doamnei judecător
POENAR CIOCHINĂ OTILIA, de la Judecătoria Medgidia la Judecătoria
Constanţa; (majoritate: 1 vot DA, 9 voturi NU)
2. respingerea, ca inadmisibilă, a solicitării privind detaşarea domnului judecător
GHEORGHE COSTIN LUCIAN, de la Judecătoria Cornetu la Judecătoria
Constanţa; (majoritate: 1 vot DA, 9 voturi NU)
3. respingerea solicitării privind delegarea domnului judecător BUHAI MARIUS
NICOLAE de la Judecătoria Vișeu de Sus la Judecătoria Luduș; (majoritate: 1 vot
DA, 9 voturi NU)
Hotărârea nr. 1144
Hotărârea nr. 1145
Hotărârea nr. 1146
Punctul 13

18659/2021

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE
1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna judecător BOTEZ
ANDRA CORINA, preşedintele Curţii de Apel Ploieşti (19545/2021)
2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul MAGDALINA
DAN, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Neamţ (18748/2021)
3. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul MOGLAN PAUL
DANIEL, judecător la Tribunalul Bacău (19036/2021)
4. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MIRUNA-IULIA
LUPU, judecător la Tribunalul Bucureşti (18038/2021)
5. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna
IULIANA, judecător la Judecătoria Câmpulung (18137/2021)

POPESCU

6. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CIULEI
VALERICA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Tecuci (18067/2021)
7. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MIHALCA CRISTINA
SIMONA, judecător la Judecătoria Baia Mare, desemnată în calitate de judecător de supraveghere
a privării de libertate la Penitenciarul Baia Mare (18900/2021)

8. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna NICOLESCU
VIOLETA, judecător la Judecătoria Câmpulung, vicepreşedinte al acestei instanţe (19073/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
înaintarea către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător BOTEZ ANDRA
CORINA, preşedinte al Curţii de Apel Ploieşti.
2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MAGDALINA DAN,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Neamţ.
3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MOGLAN PAUL-DANIEL,
judecător la Tribunalul Bacău.
4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LUPU MIRUNA-IULIA,
judecător la Tribunalul Bucureşti.
5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei POPESCU IULIANA,
judecător la Judecătoria Câmpulung.
6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIULEI VALERICA,
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Tecuci.
7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MIHALCA CRISTINA
SIMONA, judecător la Judecătoria Baia Mare, desemnată în calitate de judecător
de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Baia Mare.
8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2022, a
doamnei judecător NICOLESCU VIOLETA, vicepreşedinte al Judecătoriei
Câmpulung.
Hotărârea nr. 1147
Hotărârea nr. 1148
Hotărârea nr. 1149
Hotărârea nr. 1150
Hotărârea nr. 1151
Hotărârea nr. 1152
Hotărârea nr. 1153
Hotărârea nr. 1154
Punctul 14

19597/2021

Propunerea de amânare a datei promovării efective la Tribunalul Brăila a doamnei judecător
DIACONESCU MACARENCO SPERANŢA, preşedinte al Judecătoriei Brăila (18812)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
modificarea Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1065/2021, în sensul ca data
promovării efective la Tribunalul Brăila a doamnei judecător DIACONESCU
MACARENCO SPERANŢA, preşedinte al Judecătoriei Brăila, să fie data de
01.01.2022 în loc de data de 15.10.2021, dată de la care va înceta şi delegarea sa
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brăila. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1155
Punctul 15

19600/2021

Cererea formulată de doamna judecător cu grad profesional de curte de apel DĂNILĂ
CRISTINA-DANIELA, de eliberare din funcţia de preşedinte al Secției de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Suceava, ca urmare a demisiei (19257/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât eliberarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
DĂNILĂ CRISTINA-DANIELA, din funcţia de preşedinte al Secției de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Suceava, ca urmare a demisiei, începând cu
data de 11.10.2021. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1110
Punctul 16

18927/2021

AVIZ PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL
1. Restituirea unui post de judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Găeşti în
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Buzău (18862/2021)
2. Restituirea unui post de judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sfântu
Gheorghe în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Braşov (18865/2021)
3. Restituirea unui post de judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Oradea în
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Satu Mare (19008/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de
personal ale Judecătoriei Găeşti şi Judecătoriei Buzău, prin restituirea unui post
de judecător, din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Găeşti în statul
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Buzău, începând cu data de 15.10.2021.
2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de
personal ale Judecătoriei Sfântu Gheorghe şi Judecătoriei Braşov, prin
restituirea unui post de judecător, din statul de funcţii şi de personal al
Judecătoriei Sfântu Gheorghe în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei
Braşov, începând cu data de 15.10.2021.
3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de
personal ale Judecătoriei Oradea şi Judecătoriei Satu Mare, prin restituirea unui
post, din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Oradea, în statul de
funcţii şi de personal al Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de 15.10.2021.
Hotărârea nr. 1156
Hotărârea nr. 1157
Hotărârea nr. 1158
Punctul 17

18664/2021

EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1343/27.11.2018 (18531/2021)
2. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1247/15.07.2019 (18754/2021)
3. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 696/30.04.2020 (18888/2021)

4. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 174/20.02.2020 (17541/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii nr. 1343/27.11.2018 a Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce o privește pe doamna
judecător F.I., începând cu data de 15.10.2021, ca urmare a promovării efective
a doamnei judecător la instanţa superioară. (unanimitate)
2. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1247/15.07.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 01.10.2021, ca urmare
a încadrării doamnei judecător B.I.N. pe un post vacant din cadrul instanţei. ( 9
da, 1 abținere -doamna judecător Chiș Andrea Annamaria)
3. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii nr. 696/30.04.2020 a Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce o privește pe doamna
judecător D. I. A., începând cu data de 25.10.2021, ca urmare a încadrării doamnei
judecător pe propriul post vacant din cadrul instanţei. (unanimitate)
4. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 174/20.02.2020 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător S.A.
L. pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanței, încadrarea acesteia,
începând cu data de 20.09.2021, urmând să opereze pe postul temporar vacant
al doamnei judecător G.E.I. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1159
Hotărârea nr. 1160
Hotărârea nr. 1161
Hotărârea nr. 1162
Punctul 18

18985/2021

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
1. Solicitarea de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător
temporar vacant la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti(18434/2021)
2. Solicitarea Curţii de Apel Iaşi de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post
de judecător temporar vacant la Judecătoria Vaslui (18914/2021)
3. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două
posturi temporar vacante de judecător la Judecătoria Călăraşi (18896/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător
temporar vacant la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în condiţiile art. 134 ind.1
din Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător
temporar vacant la Judecătoria Vaslui, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.
304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi temporar
vacante de judecător la Judecătoria Călăraşi, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea
nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 1163
Hotărârea nr. 1164
Hotărârea nr. 1165
Punctul 19

19154/2021

PLÂNGERE PREALABILĂ
1. Plângerea prealabilă formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie împotriva Hotărârii nr. 825/29.06.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii - (18279/2021)
2. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător ALEXANDRU ILEANA împotriva Hotărârii
nr. 995/2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (17878/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea plângerii prealabile formulate de Ministerul Public - Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva Hotărârii nr. 825/29.06.2021
a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (majoritate: 1
vot "admitere plângere", 6 voturi "respingere plângere", 3 voturi NULE)
2. Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna judecător ALEXANDRU
ILEANA împotriva Hotărârii nr. 995/2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii. (majoritate: 2 voturi "admitere plângere", 8 voturi
"respingere plângere")

