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Ordinea de zi soluţionată 

 

ROMÂNIA 
Consiliul Superior al Magistraturii 
https://www.csm1909.ro 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
Ordinea de zi soluționată din 03 februarie 2022, ora: 09:00 

Punctul 1 2224/2022 
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 

1. Propunerea de numire a doamnei judecător MOGOŞANU ELENA LUIZA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale a Judecătoriei Slatina (1619/2022) 

Soluţie 

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

1. Numirea doamnei judecător MOGOŞANU ELENA LUIZA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale a Judecătoriei Slatina, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
04.02.2022. 

2. Încetarea delegării doamnei judecător MOGOŞANU ELENA LUIZA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Slatina, începând cu data numirii sale în 
această funcţie. 
Hotărârea nr. 149 

Punctul 2 1566/2022 
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 

1. Propunerea de delegare a domnului judecător EFTENE FLORIN în funcția de președinte al Secției 
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dâmboviţa (1355/2021) 

  

2. Propunerea de delegare a domnului judecător CHIRIAC MANOLE MANUEL în funcția de președinte 
al Judecătoriei Buhuși (1185/2022) 

  

3. Propunerea de delegare a doamnei judecător GEORGESCU CRISTINA în funcţia de vicepreşedinte 
al Curţii de Apel Ploieşti (1875/2022) 
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4. Propunerea de delegare a doamnei judecător GAVRILĂ ANCUŢA FLORINA în funcţia de preşedinte 
al Judecătoriei Beiuş (1455/2022) 

  

5. Propunerea de delegare a doamnei judecător GANU ANA-MARIA în funcţia de vicepreşedinte al 
Curţii de Apel Bucureşti (1669/2022) 

  

6. Propunerea de delegare a doamnei judecător DAMIAN OANA în funcţia de preşedinte al Secţiei a 
II-a civilă, de insolvenţă şi litigii cu profesioniştii şi societăţi a Curţii de Apel Constanţa  (1768/2022) 

  

7. Propunerea de delegare a doamnei judecător GHERNAJA GETA CRISTINA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Constanţa (1769/2022) 

  

8. Propunerea de delegare a doamnei judecător GHERLAN DARIA în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Vânju Mare (2421/2022) 

  

9. Propunerea de delegare a doamnei judecător APOSTU LAVINIA NUŞA în funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Tribunalului Prahova (2550/2022) 

  

10. Propunerea de delegare a domnului judecător CRĂCIUNOIU LUCIAN CONSTANTIN în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Ploieşti (3444/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
(unanimitate, cu excepţia pct. 6 şi 7: 8 Da, 1 Nu) 

1. Delegarea domnului judecător EFTENE FLORIN în funcția de președinte al Secției 
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dâmboviţa, începând 
cu data de 04.02.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni. 

2. Delegarea domnului judecător CHIRIAC-MANOLE MANUEL în funcția de 
președinte al Judecătoriei Buhuși, începând cu data de 04.02.2022, până la ocuparea 
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. Delegarea doamnei judecător GEORGESCU CRISTINA în funcţia de 
vicepreşedinte al Curţii de Apel Ploieşti, începând cu data de 04.02.2022, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 
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4. Delegarea doamnei judecător GAVRILĂ ANCUŢA FLORINA în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Beiuş, începând cu data de 04.02.2022, până la ocuparea 
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5.1. Delegarea doamnei judecător GANU ANA-MARIA în funcţia de vicepreşedinte 
al Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 04.02.2022, până la ocuparea 
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5.2. Încetarea delegării doamnei judecător GANU ANA-MARIA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a VI-a civile, începând cu data delegării sale în funcţia de 
vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti. 

6. Delegarea doamnei judecător DAMIAN OANA în funcţia de preşedinte al Secţiei 
a II-a civilă, de insolvenţă şi litigii cu profesioniştii şi societăţi a Curţii de Apel 
Constanţa, începând cu data de 04.02.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, 
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

7. Delegarea doamnei judecător GHERNAJA GETA CRISTINA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Constanţa, începând cu data de 
04.02.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

8. Delegarea doamnei judecător GHERLAN DARIA în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Vânju Mare, începând cu data de 04.02.2022, până la ocuparea funcţiei, 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

9. Delegarea doamnei judecător APOSTU LAVINIA NUŞA în funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Tribunalului Prahova, începând cu data de 04.02.2022, până la 
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

10. Delegarea  domnului judecător CRĂCIUNOIU LUCIAN CONSTANTIN în funcţia 
de preşedinte al Secţiei Penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de 
Apel Ploieşti, începând cu data de 04.02.2022, până la ocuparea funcţiei, prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
Hotărârea nr. 150 

Hotărârea nr. 151 

Hotărârea nr. 152 

Hotărârea nr. 153 

Hotărârea nr. 154 

Hotărârea nr. 155 

Hotărârea nr. 156 

Hotărârea nr. 157 

Hotărârea nr. 158 
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Hotărârea nr. 159 

Punctul 3 1682/2022 
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 

1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător STÎRLEA VALENTIN CONSTANTIN în 
funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Judecătoriei Craiova (1477/2022) 

  

2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ŞTEFAN DORINA ROXANA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Craiova (1666/2022) 

  

3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BUZAMĂT IRINA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei civile a Judecătoriei Brăila (2460/2022) 

  

4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DUNCA GEORGETA RAMONA în funcţia 
de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu (2113/2022) 

Soluţie 

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

1. Prelungirea delegării domnului judecător STÎRLEA VALENTIN CONSTANTIN în 
funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Judecătoriei Craiova, începând cu data 
de 01.03.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

2. Prelungirea delegării doamnei judecător ŞTEFAN DORINA ROXANA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Craiova, începând cu data de 26.01.2022, 
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. Prelungirea delegării doamnei judecător BUZAMĂT IRINA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei civile a Judecătoriei Brăila, începând cu data de 15.02.2022, până la 
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

4. Prelungirea delegării doamnei judecător DUNCA GEORGETA RAMONA în funcţia 
de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu, începând cu data de 
04.02.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 
Hotărârea nr. 160 

Hotărârea nr. 161 

Hotărârea nr. 162 

Hotărârea nr. 163 
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Punctul 4 2225/2022 
ÎNCETARE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 

1. Propunerea de încetare a delegării doamnei judecător NOJA CARMEN-SIMONA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei mixte de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a Tribunalului Cluj (1782/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încetarea 
delegării doamnei judecător NOJA CARMEN-SIMONA în funcţia de preşedinte al 
Secţiei mixte de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a Tribunalului Cluj, începând cu data de 17.01.2022, ca urmare a delegării 
sale la instanţa superioară. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 164 

Punctul 5 1380/2022 
ELIBERARE DIN FUNCȚIE, PRIN PENSIONARE 

1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna VOICU CORINA, judecător 
la Curtea de Apel Pitești (483/2022) 

  

2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna AȘTEFĂNESEI PETRINA-
MANUELA, judecător la Curtea de Apel Bacău (901/2022) 

  

3. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna PĂȘTIN NICOLETA 
SIMONA, judecător la Curtea de Apel Pitești (740/2022) 

  

4. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna TRIFANOV CAMELIA, 
judecător la Curtea de Apel Constanţa (941/2022) 

  

5. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna ŢARCĂ GABRIELA ANA, 
judecător la Curtea de Apel Oradea (1022/2022) 

  

6. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnului DURBACĂ NICOLAE, 
judecător la Curtea de Apel Alba Iulia (1243/2022) 

  

7. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnului STANCIU NICOLAE, 
judecător la Curtea de Apel Constanța (1360/2022) 
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8. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul judecător GUDAC PETRICĂ, 
preşedintele Tribunalului Teleorman (249/2021) 

  

9. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BÂLC MIA IRINA, judecător 
la Tribunalul Braşov (974/2022) 

  

10. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CUCOŞ ANIŞOARA, 
judecător la Tribunalul Galaţi (1089/2022) 

  

11. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CAZACIUC CĂLINA-
ELENA, judecător la Tribunalul Iaşi (1258/2022) 

  

12. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DETEŞANU MONICA 
VIORELIA, judecător la Tribunalul Braşov (1448/2022) 

  

13. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BANU ELENA RODICA, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Braşov (1439/2022) 

  

14. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna EFTENOIU 
GHEORGHIȚA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj (1608/2022) 

  

15. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna judecător LOREDANA-
MARIA ROTARIU, președinte al Secției I civile a Tribunalului Caraș-Severin (1972/2022) 

  

16. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna ENACHE SIMONA 
LILIANA,  judecător la Tribunalul Braşov (1783/2022) 

  

17. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BIVOLARU MARILENA 
SIMONA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Craiova (1858/2022) 

  

18. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna VOINEA MIRELA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Craiova (1859/2022) 
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19. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna GODEAN CAMELIA , 
judecător la Judecătoria Timișoara (584/2022) 

  

20. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BERGHIU DIANA, 
judecător la Judecătoria Huşi (881/2022) 

  

21. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna judecător MERIȘESCU 
MIHAELA CARMEN, delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Târgu Cărbunești (2642/2022) 

  

22. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CUCU 
CRISTINA, judecător la Tribunalul Bucuresti, în prezent inspector la Inspecţia Judiciară (2098/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către preşedintele României a propunerilor privind: (unanimitate) 

1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VOICU CORINA, judecător la 
Curtea de Apel Pitești, detaşată la Şcoala Naţională de Grefieri. 

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei AȘTEFĂNESEI PETRINA-
MANUELA, judecător la Curtea de Apel Bacău. 

3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PĂȘTIN NICOLETA SIMONA, 
judecător la Curtea de Apel Pitești. 

4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TRIFANOV CAMELIA, 
judecător la Curtea de Apel Constanţa. 

5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŢARCĂ GABRIELA ANA, 
judecător la Curtea de Apel Oradea. 

6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DURBACĂ NICOLAE, 
judecător la Curtea de Apel Alba Iulia. 

7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului STANCIU NICOLAE, 
judecător la Curtea de Apel Constanța. 

8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător GUDAC PETRICĂ, 
preşedintele Tribunalului Teleorman. 

9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BÂLC MIA IRINA, judecător la 
Tribunalul Braşov. 

10. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CUCOŞ ANIŞOARA, judecător 
la Tribunalul Galaţi. 
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11. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CAZACIUC CĂLINA-ELENA, 
judecător la Tribunalul Iaşi. 

12. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.03.2022, a 
doamnei DETEŞANU MONICA VIORELIA, judecător la Tribunalul Braşov. 

13. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.03.2022, a 
doamnei BANU ELENA RODICA, judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Braşov. 

14. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei EFTENOIU GHEORGHIȚA, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj. 

15. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.03.2022, a 
doamnei judecător ROTARIU LOREDANA-MARIA, președinte al Secției I civile a 
Tribunalului Caraș-Severin. 

16. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.03.2022, a 
doamnei ENACHE SIMONA LILIANA,  judecător la Tribunalul Braşov. 

17. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BIVOLARU MARILENA 
SIMONA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Craiova. 

18. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VOINEA MIRELA, judecător 
cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Craiova. 

19. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GODEAN CAMELIA , 
judecător la Judecătoria Timișoara. 

20. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BERGHIU DIANA, judecător 
la Judecătoria Huşi. 

21. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător MERIȘESCU 
MIHAELA CARMEN, delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Târgu 
Cărbunești. 

22. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.03.2022, a 
doamnei CUCU CRISTINA, judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Bucureşti, în prezent inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare. 
Hotărârea nr. 165 

Hotărârea nr. 166 

Hotărârea nr. 167 

Hotărârea nr. 168 

Hotărârea nr. 169 

Hotărârea nr. 170 

Hotărârea nr. 171 
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Hotărârea nr. 172 

Hotărârea nr. 173 

Hotărârea nr. 174 

Hotărârea nr. 175 

Hotărârea nr. 176 

Hotărârea nr. 177 

Hotărârea nr. 178 

Hotărârea nr. 179 

Hotărârea nr. 180 

Hotărârea nr. 181 

Hotărârea nr. 182 

Hotărârea nr. 183 

Hotărârea nr. 184 

Hotărârea nr. 185 

Hotărârea nr. 186 

Punctul 6 1514/2022 
DETAŞARE/ÎNCETARE DETAȘARE/PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE 

1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti privind prelungirea detașării la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti 
a doamnei BOGA GINA MIHAELA, judecător la Judecătoria Ploieşti (469/2022) 

2. Solicitarea de încetare a detașării la Judecătoria Beiuș, formulată de doamna CHIȘBORA ANDRA-
FLORINA, judecător la Judecătoria Măcin (1130/2022) 

3. Propunerea privind prelungirea delegării doamnei judecător cu grad de tribunal FILOTE-IOVU 
IOANA ANAMARIA de la Judecătoria Rădăuţi la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti (282/2022) 

4. Solicitare de prelungire a detaşării doamnei judecător ANCA DEMIAN de la Judecătoria Haţeg la 
Judecătoria Carei (1385/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea detașării doamnei judecător BOGA GINA MIHAELA de la Judecătoria 
Ploieşti la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni, începând cu 
data de 16.02.2022. (6 Da, 3 Nu) 

2. Încetarea detașării la Judecătoria Beiuș a doamnei CHIȘBORA ANDRA-FLORINA, 
judecător la Judecătoria Măcin, începând cu data de 04.02.2022, ca urmare a 
solicitării doamnei judecător. (8 Da, 1 Nu) 
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3. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal FILOTE-
IOVU IOANA ANAMARIA de la Judecătoria Rădăuţi la Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 02.02.2022. (6 Da, 3 Nu) 

4. Prelungirea detaşării doamnei judecător ANCA DEMIAN de la Judecătoria Haţeg 
la Judecătoria Carei, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 09.03.2022. (6 Da, 
3 Nu) 
Hotărârea nr. 187 

Hotărârea nr. 188 

Hotărârea nr. 189 

Hotărârea nr. 190 

Punctul 7 2226/2022 
ACORD PRIVIND EVENTUALA DETAŞARE 

1. Solicitarea doamnei judecător DINU REBECCA-ZINCA, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti 
de acordare a avizului cu privire la o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii 
(611/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a exprimat 
acordul pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a 
doamnei DINU REBECCA-ZINCA, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti, în 
ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de formator 
cu normă întreagă la disciplina “Drept penal şi drept procesual penal”. (4 admitere, 
5 respingere) 
Hotărârea nr. 191 

Punctul 8 1621/2022 
OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

1. Solicitarea Tribunalului Iaşi de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de 
judecător temporar vacant la Judecătoria Paşcani (1219/2022) 

  

2. Solicitarea Curţii de Apel Oradea de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post 
de judecător temporar vacant la Judecătoria Carei (1397/2022) 

  

3. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post 
de judecător la Judecătoria Sfântu Gheorghe (1665/2022) 

Soluţie 
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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 Paşcani, 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 Carei, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 
304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Amânarea analizării solicitării Curţii de Apel Braşov de aprobare a ocupării, pe 
perioadă nedeterminată, a unui post de judecător la Judecătoria Sfântu Gheorghe, 
până la clarificarea situaţiei postului propus. 
Hotărârea nr. 192 

Hotărârea nr. 193 

Punctul 9 1494/2022 
EFECTE HOTĂRÂRI 

1. Încetarea efectelor Hotărârii nr.210/11.02.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii (1045/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
efectelor Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.210/11.02.2021, începând cu data de 01.02.2022,  în ceea ce priveşte postul 
domnului judecător S.O.M., acesta urmând a fi repartizat pe singurul post efectiv 
vacant din cadrul Judecătoriei Curtea de Argeş, cu consecinţa eliminării acestui 
post din lista posturilor publicate pentru sesiunea de transfer. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 194 

Punctul 10 3014/2022 
AVIZ PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL 

1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Însurăţei şi Tribunalului Brăila (24532/2021) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Însurăţei şi Tribunalului Brăila, prin transferul unui post vacant de 
judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Însurăţei în statul de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Brăila. (unanimitate) 
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Hotărârea nr. 195 

Punctul 11 2531/2022 
Raportul Inspecției Judiciare întocmit ca urmare a verificărilor efectuate la Tribunalul Ialomiţa 
(20-702/2021) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr.20-702/2021 întocmit ca urmare a 
verificărilor efectuate la Tribunalul Ialomiţa. (8 Da, 1 nul) 

2. Aprobarea parţială a măsurilor propuse de Inspecţia Judiciară. (majoritate) 
Hotărârea nr. 196 

Punctul 12 2530/2022 
Raportul Inspecției Judiciare privind efectuarea unui control tematic având ca obiectiv 
practica instanțelor de judecată în dosarele având ca obiect repararea prejudiciului produs ca 
urmare a erorilor judiciare (21-1108/2021) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (8 Da, 1 
Nul) 

1. Aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 21-1108/2021 privind efectuarea 
unui control tematic având ca obiectiv practica instanțelor de judecată în dosarele 
având ca obiect repararea prejudiciului produs ca urmare a erorilor judiciare. 

2. Aprobarea următoarelor măsuri: (8 Da, 1 Nul) 

2.1. Luarea măsurilor care se impun de către persoanele şi organele cu atribuţii de 
conducere de la nivelul curţilor de apel şi instanţelor arondate acestora, în vederea 
unificării practicii judiciare în legătură cu interpretarea diferită, în practică, a 
îndeplinirii condiţiilor prev. de art. 538 C.pr.pen., din perspectiva: 

2.1.1. caracterului de noutate al „faptelor”, pe baza căruia se apreciază ca există 
eroare judiciară (raportat la soluţiile de achitare în urma revizuirii întemeiate pe 
hotărâri CEDO  sau în urma admiterii contestaţiei în anulare) 

2.1.2. adoptării, după desfiinţarea sau anularea hotărârilor definitive de 
condamnare, a unor soluţii de clasare sau încetare a procesului penal 

2.2. Desfăşurarea unor activităţi de formare profesională continuă (la nivel central 
și descentralizat), interdisciplinară, cu implicarea mai multor autorităţi, precum 
Institutul Naţional al Magistraturii, instanţe şi parchete, în materia erorilor judiciare. 
Hotărârea nr. 197 
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Punctul 13 2528/2022 
Raportul Inspecției Judiciare vizând soluțiile definitive pronunţate de instanţe în materie 
electorală în perioada 1 ianuarie 2016-2021, precum şi organizarea activităţii instanțelor 
pentru soluționarea acestui tip de cauze (21- 2731/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea 
Raportului Inspecției Judiciare nr. 21-2731 vizând soluțiile definitive pronunţate de 
instanţe în materie electorală în perioada 1 ianuarie 2016-2021, precum şi 
organizarea activităţii instanțelor pentru soluționarea acestui tip de cauze. (8 Da, 1 
Nul) 
Hotărârea nr. 198 

Punctul 14 2533/2022 
Situaţia noilor valori de referinta și ținte de performanță pentru indicatorii 5S13, 5S14. 
5S81(9408/2021) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a  aprobat noile 
valori de referinţă şi ţinte de performanţă pentru indicatorii 5S13, 5S14 şi 5S81. (5 
Da, 1 Nu, 1 Nul, 2 voturi abţinere: doamna judecător Oprina Evelina-Mirela şi 
doamna judecător Baltag Gabriela) 
Hotărârea nr. 199 

Punctul 15 1495/2022 
PLÂNGERI PREALABILE 

Plângerea prealabilă formulată de domnul CRISTI DANILEȚ, judecător la Tribunalul Cluj, împotriva 
Hotărârii nr. 1251/28.10.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
(19893/2022) 

  

Plângerea prealabilă formulată de doamna CORLĂŢEANU SIMINA, judecător la Tribunalul Bihor, 
împotriva Hotărârii nr. 1529/14.12.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii (19200/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea plângerii prealabile formulate de domnul CRISTI DANILEȚ, 
judecător la Tribunalul Cluj, împotriva Hotărârii nr. 1251/28.10.2021 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (1 admitere, 8 respingere) 
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2. Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna CORLĂŢEANU SIMINA, 
judecător la Tribunalul Bihor, împotriva Hotărârii nr. 1529/14.12.2021 a Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (8 respingere, 1 nul) 

Punctul 16 3207/2022 
Situaţia unui judecător (22014/2022) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 
ordinii de zi, a hotărât suspendarea din funcţie, începând cu data de 03.02.2022, a 
unui judecător în temeiul art. 62 alin. 1 ind. 2 şi alin. 2 din Legea nr. 303/2004, cu 
obligaţia în sarcina acestuia de a obţine decizia de pensionare de la Casa de Pensii 
şi a o depune la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de cel mult un an de 
la data suspendării. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 200 
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