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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
Ordinea de zi soluționată din 12 ianuarie 2023, ora: 11:00 

 

 

Punctul 1 416/2023 

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 
1. Propunerea de numire a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel ELENA BLIDARU 
MATEESCU în funcția de președinte al Secției a VII-a civile a Tribunalului București (26317/2022) 
 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea 
doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel ELENA BLIDARU 
MATEESCU în funcția de președinte al Secției a VII-a civile a Tribunalului București, 
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 13.01.2023. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 2 

Punctul 2 279/2023 

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 
1. Propunerea de delegare a domnului judecător ANDREI-CLAUDIU RUS în funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție (442/2023) 
  
2. Propunerea de delegare a doamnei judecător MACHIDON ELENA-ALINA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamț (27115/2022) 
  
3. Propunerea de delegare a doamnei judecător ILIEȘ TITIANA în funcţia de preşedinte al Curții de 
Apel Suceava (2/26993/2022) 
  
4. Propunerea de delegare a doamnei judecător ANDRONIC TATIANA LUISA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Suceava (3/26993/2022) 
  
5. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal ITUL CARMEN 
RIBANA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Petroșani (26887/2022) 
  
6. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel POP ȘOIMIȚA 
BIANCA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Cluj (26732/2022) 
  
7. Propunerea de delegare a domnului judecător MATEI CĂTĂLIN - MARIAN în funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale a Tribunalului Tulcea (27114/2022) 
  
8. Propunerea de delegare a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel CHIRIAC 
DRAGOȘ SEBASTIAN în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, 
fiscal și de insolvență a Tribunalului Alba (27393/2023) 

https://www.csm1909.ro/


  
9. Propunerea de delegare a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel BOȚU 
MUGUREL ARIN în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bistrița-Năsăud (27216/2023) 
  
10. Propunerea de delegare a domnului judecător PĂDURARU ALEXANDRU-CĂTĂLIN în funcţia de 
preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Bacău (26764/2023) 
  
11. Propunerea de delegare a domnului judecător MEȘCA IONUȚ-CEZAR în funcţia de preşedinte al 
Secţiei I civile a Judecătoriei Sectorului 1 București și încetarea delegării doamnei judecător NEDEA 
CRISTINA în această funcție (26909/2023) 
  
12. Propunerea de delegare a doamnei judecător GHERLEA ANAMARIA-IOANA în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Oradea (27684/2023) 
  
13. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Teleorman a domnului 
VERNEA SORIN-ALEXANDRU, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti, delegat la Tribunalul Teleorman (26908/2023) 
  
14. Propunerea de delegare a doamnei judecător căpitan COSTEA ANCA NATALIA în funcţia de 
preşedinte al Tribunalului Militar Iaşi (26988/2023) 
  
15. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Bucureşti a doamnei judecător cu 
grad profesional de curte de apel RÎŞNOVEANU GABRIELA MIHAELA, vicepreşedintele Tribunalului 
Bucureşti (740/2023) 

16.Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti a domnului 
judecător NĂSTASE-RICHIŢEANU OVIDIU, în prezent preşedinte al Secţiei I penale (603/2023) 

17. Propunerea de delegare a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel GOLOIU ION 
în funcţia de preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa (654/2023) 

 
Soluţie 

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

1. Delegarea domnului judecător ANDREI-CLAUDIU RUS în funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție, începând cu data de 13.01.2023, 
până la revenirea titularului pe post, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

2. Delegarea doamnei judecător MACHIDON ELENA-ALINA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamț, începând cu data de 20.01.2023, până 
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. Delegarea doamnei judecător ILIEȘ TITIANA în funcţia de preşedinte al Curții de 
Apel Suceava, începând cu data de 13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin 
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

4. Delegarea doamnei judecător ANDRONIC TATIANA LUISA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Suceava, 
începând cu data de 13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 



5. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal ITUL CARMEN 
RIBANA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Petroșani, începând cu data de 
13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. 

6. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel POP ȘOIMIȚA 
BIANCA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Cluj, începând cu 
data de 13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

7. Delegarea domnului judecător MATEI CĂTĂLIN - MARIAN în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Tulcea, începând cu data de 13.01.2023, 
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

8. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel CHIRIAC 
DRAGOȘ SEBASTIAN în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ, fiscal și de insolvență a Tribunalului Alba, începând cu data de 
13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

9. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel BOȚU 
MUGUREL ARIN în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bistrița-Năsăud, 
începând cu data de 13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

10. Delegarea domnului judecător PĂDURARU ALEXANDRU-CĂTĂLIN în funcţia de 
preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Bacău, începând cu data de 13.01.2023, 
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

11.1. Încetarea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal NEDEA 
CRISTINA în funcția de preşedinte al Secţiei I civile a Judecătoriei Sectorului 1 
București, începând cu data de 12.12.2022, ca urmare a delegării sale la instanța 
superioară. 

11.2. Delegarea domnului judecător MEȘCA IONUȚ-CEZAR în funcţia de preşedinte 
al Secţiei I civile a Judecătoriei Sectorului 1 București, începând cu data de 
13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

12. Delegarea doamnei judecător GHERLEA ANAMARIA-IOANA în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Oradea, începând cu data de 13.01.2023, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 

13. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Teleorman a domnului 
VERNEA SORIN-ALEXANDRU, judecător cu grad profesional de tribunal la 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 13.01.2023, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 



14. Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului Militar Iaşi a doamnei căpitan 
COSTEA ANCA NATALIA, judecător cu grad profesional de curte de apel, începând 
cu data de 13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

15. Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului Bucureşti a doamnei 
judecător cu grad profesional de curte de apel RÎŞNOVEANU GABRIELA-MIHAELA, 
vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti, începând cu data de 13.01.2023, până la 
revenirea titularului pe post, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

16. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti a domnului 
judecător RICHIŢEANU-NĂSTASE OVIDIU, în prezent preşedinte al Secţiei I penale, 
începând cu data de 16.01.2023, până la revenirea titularului pe post, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

17. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel GOLOIU 
ION în funcţia de preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa, începând cu data de 
13.01.2023, până la ocuparea funcţiei, până la revenirea titularului pe post în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

Hotărârea nr. 3 
Hotărârea nr. 4 
Hotărârea nr. 5 
Hotărârea nr. 6 
Hotărârea nr. 7 
Hotărârea nr. 8 
Hotărârea nr. 9 
Hotărârea nr. 10 
Hotărârea nr. 11 
Hotărârea nr. 12 
Hotărârea nr. 13 
Hotărârea nr. 14 
Hotărârea nr. 15 
Hotărârea nr. 16 
Hotărârea nr. 17 
Hotărârea nr. 18 
Hotărârea nr. 19 

Punctul 3 287/2023 

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 
1. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ARHIP ANDREEA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Galaţi (27090/2022) 
  
2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător PRINOSE ELENA-GEORGIANA în funcţia 
de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti (27193/2022) 
  
3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BOGDAN MARCELA OLIMPIA în funcţia 
de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Oradea (26956/2022) 
  
4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ILISIE MARIANA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Oradea (26995/2022) 
  



5. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal TUDOSIE 
MARINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Orăştie (26890/2022) 
  
6. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ROGOVEANU MONICA în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Brad (26889/2022) 
  
7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel 
SMARANDA VALERIA în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Olt (26991/2022) 
  
8. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal 
BURLIBAȘA NECULAI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Podu Turcului (27502/2022) 
  
9. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ONOFREICIUC DRANCA GHEORGHE în 
funcţia de preşedinte al Secției a II-a civile a Tribunalului Suceava (27689/2022) 
  
10. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DUCA FLORENTINA în funcţia de 
preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Piatra Neamț (27106/2022) 
  
11. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal IONESCU 
OANA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Călărași (26910/2023) 
  
Soluţie 

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

1. Prelungirea delegării doamnei judecător ARHIP ANDREEA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Galaţi, începând cu data de 
28.12.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

2. Prelungirea delegării doamnei judecător PRINOSE ELENA-GEORGIANA în 
funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, 
începând cu data de 18.02.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. Prelungirea delegării doamnei judecător BOGDAN MARCELA OLIMPIA în funcţia 
de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Oradea, începând cu data de 
14.02.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

4. Prelungirea delegării doamnei judecător ILISIE MARIANA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea, 
începând cu data de 06.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal 
TUDOSIE MARINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Orăştie, începând cu 
data de 14.02.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 



6. Prelungirea delegării doamnei judecător ROGOVEANU MONICA în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Brad, începând cu data de 10.01.2023, până la ocuparea 
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

7. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel 
SMARANDA VALERIA în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Olt, începând cu 
data de 17.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

8. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal 
BURLIBAȘA NECULAI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Podu Turcului, 
începând cu data de 17.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

9. Prelungirea delegării domnului judecător ONOFREICIUC DRANCA GHEORGHE 
în funcţia de preşedinte al Secției a II-a civile a Tribunalului Suceava, începând cu 
data de 04.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

10. Prelungirea delegării doamnei judecător DUCA FLORENTINA în funcţia de 
preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Piatra Neamț, începând cu data de 
21.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

11. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal 
IONESCU OANA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Călărași, începând cu 
data de 06.01.2023, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

Hotărârea nr. 20 
Hotărârea nr. 21 
Hotărârea nr. 22 
Hotărârea nr. 23 
Hotărârea nr. 24 
Hotărârea nr. 25 
Hotărârea nr. 26 
Hotărârea nr. 27 
Hotărârea nr. 28 
Hotărârea nr. 29 
Hotărârea nr. 30 

Punctul 4 26901/2022 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE 

CURTEA DE APEL 

Nume şi prenume Instanţa 

LUNGEANU MIHAELA 

ANGELICA 

Judecător la Curtea de Apel Galaţi 



VASILE DORINA Judecător la Curtea de Apel Galaţi 

BLAGA VASILIAN 

DANIEL OVIDIU 

Judecător la Curtea de Apel Oradea 

BLAGA VASILIAN 

RODICA GABRIELA 

Judecător la Curtea de Apel Oradea 

TRIBUNAL 

Nume şi prenume Instanţa 

NEGULESCU SIMONA Judecător la Tribunalul Braşov 

SPĂTĂCEAN LIA Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Braşov 

CIOLACU CRISTINA 

GABRIELA 

Preşedinte al Tribunalului Braşov 

MEROIU GEORGIANA-

ANCA 

Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Braşov 

LORINCZ ROMEO Judecător la Tribunalul Harghita, delegat în funcţia de 

vicepreședinte 

BUNDUC IOAN DORU Judecător la Tribunalul Suceava 

POPESCU PETRU Președinte al Secției penale a Tribunalului Arad 

VATAVU MARIA Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Gorj 

TĂTĂROIU SIMONA-

IOANA 

Judecător la Tribunalul Gorj 

POPESCU OTILIA-

CESARINA 

Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Gorj 

STEGARU ANCA ELENA Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Gorj, delegată în funcția de președinte al Secției a I-a civilă 

SMARANDACHE 

CARMEN TEODORA 

Judecător cu grad profesional de curte de apel, președinte al 

Secției I civilă a Tribunalului Brașov 

ALEXA MIHAELA Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Galaţi 

ANDREI ION Judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Vâlcea 

NICULACHE LUMINIŢA Judecător la Tribunalul Tulcea, preşedintele instanţei 

JUDECĂTORIE 

Nume şi prenume Instanţa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soluţie 

1. 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 LUNGEANU MIHAELA-
ANGELICA, judecător la Curtea de Apel Galați. 

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VASILE DORINA, judecător la 
Curtea de Apel Galați. 

3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BLAGA VASILAN DANIEL 
OVIDIU, judecător la Curtea de Apel Oradea. 

4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BLAGA VASILAN RODICA 
GABRIELA, judecător la Curtea de Apel Oradea. 

5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SPĂTĂCEAN LIA, judecător 
cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Braşov. 

6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător CIOLACU CRISTINA 
GABRIELA, preşedinte al Tribunalului Braşov. 

7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MEROIU GEORGIANA-ANCA, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Braşov. 

8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BUNDUC IOAN DORU, 
judecător la Tribunalul Suceava. 

CIUCĂ TATIANA 

GEORGETA 

Judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria 

Craiova 

COMAN GEORGETA Judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria 

Sectorului 3 Bucureşti 

BĂDOIU DANIELA-

CARMEN 

Judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria 

Motru 

MATEI MIU Judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria 

Caracal  

JIANU ADINA-DANA Judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Târgu 

Jiu 

MATYUS GABRIELA-

ELVIRA 

Judecător la Judecătoria Jibou, delegată în funcția de 

președinte 

BĂLAN AURORA 

LOREDANA 

Judecător la Judecătoria Balş 

Revocarea Hotărârii nr. 3220/22.12.2022 a Secţiei pentru judecători (23516/2022) 

Revocarea Hotărârii nr. 3122/15.12.2022 a Secţiei pentru judecători (24793/2022) 



9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător POPESCU PETRU, 
președinte al Secției penale a Tribunalului Arad. 

10. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VATAVU MARIA, judecător 
cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj. 

11. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ALEXA MIHAELA, judecător 
cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Galați. 

12. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ANDREI ION, judecător cu 
grad profesional de curte de apel la Tribunalul Vâlcea. 

13. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător NICULACHE 
LUMINIŢA, preşedinte al Tribunalului Tulcea. 

14. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIUCĂ TATIANA 
GEORGETA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Craiova. 

15. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei COMAN GEORGETA, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti. 

16. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.03.2023, a 
doamnei BĂDOIU DANIELA-CARMEN, judecător cu grad profesional de curte de 
apel la Judecătoria Motru. 

17. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MATEI MIU, judecător cu 
grad profesional de tribunal la Judecătoria Caracal. 

18. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător MATYUS 
GABRIELA-ELVIRA, delegată în funcția de președinte al Judecătoriei Jibou. 

19. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BĂLAN AURORA 
LOREDANA, judecător la Judecătoria Balş. 

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de 
renunțarea la cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei JIANU 
ADINA-DANA, ca urmare a solicitării doamnei judecător. (unanimitate) 

3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
amânarea discutării cererilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, 
formulate de următorii judecători, ca urmare a solicitării acestora: (unanimitate) 

1. doamna NEGULESCU SIMONA, judecător la Tribunalul Braşov 

2. domnul judecător LORINCZ ROMEO, delegat în funcţia de vicepreședinte al 
Tribunalului Harghita 

3. doamna TĂTĂROIU SIMONA-IOANA, judecător la Tribunalul Gorj 

4. doamna POPESCU OTILIA-CESARINA, judecător cu grad profesional de curte de 
apel la Tribunalul Gorj 



5. doamna STEGARU ANCA ELENA, judecător cu grad profesional de curte de apel 
la Tribunalul Gorj, delegată în funcția de președinte al Secției  I civilă 

6. doamna judecător cu grad profesional de curte de apel SMARANDACHE 
CARMEN TEODORA, președinte al Secției I civilă a Tribunalului Brașov 

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

1. Revocarea Hotărârii nr. 3220/22.12.2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii.  

2. Revocarea Hotărârii nr. 3122/15.12.2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii.  

Hotărârea nr. 31 
Hotărârea nr. 32 
Hotărârea nr. 33 
Hotărârea nr. 34 
Hotărârea nr. 35 
Hotărârea nr. 36 
Hotărârea nr. 37 
Hotărârea nr. 38 
Hotărârea nr. 39 
Hotărârea nr. 40 
Hotărârea nr. 41 
Hotărârea nr. 42 
Hotărârea nr. 43 
Hotărârea nr. 44 
Hotărârea nr. 45 
Hotărârea nr. 46 
Hotărârea nr. 47 
Hotărârea nr. 48 
Hotărârea nr. 49 
Hotărârea nr. 50 
Hotărârea nr. 51 
Hotărârea nr. 52 
 

Punctul 5 25012/2022 

Solicitarea domnului RAUL ALEXANDRU NESTOR, judecător la Curtea de Apel Ploieşti 
(20433/2022) 
 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea solicitării domnului judecător NESTOR ALEXANDRU RAUL de 
renunțare la transferul dispus la Tribunalul București prin Hotărârea Secției pentru 
judecători nr. 2358/10.11.2022. (1 admitere, 8 respingere)  

2. Respingerea solicitării privind revocarea Hotărârii Secției pentru judecători nr. 
2358/10.11.2022, ca urmare a solicitării domnului judecător. (1 admitere, 8 
respingere)  



Hotărârea nr. 53 
Hotărârea nr. 54 

Punctul 6 27188/2022 

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE 
1. Solicitarea Curții de Apel Ploiești de delegare la Judecătoria Buzău a domnului CALOTĂ FLORIN, 
judecător la Judecătoria Piatra Neamț (24908/2022) 
  
2. Solicitarea Curții de Apel Galați de delegare la Judecătoria Liești a domnului BOGOS ANDREI, 
judecător la Judecătoria Buzău (25411/2022) 
 
Soluţie 

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

1. Delegarea la Judecătoria Buzău a domnului CALOTĂ FLORIN, judecător la 
Judecătoria Piatra Neamț, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.02.2023. 

2. Delegarea la Judecătoria Liești a domnului BOGOS ANDREI, judecător la 
Judecătoria Buzău, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.02.2023. 

Hotărârea nr. 55 
Hotărârea nr. 56 

Punctul 7 294/2023 

ELIBERARE DIN FUNCŢIA DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE 
1. Cererea domnului judecător CATRINOIU DRAGOȘ, de eliberare din funcția de președinte al Secției 
penale a Judecătoriei Târgu-Mureș (27117/2022) 
  
2. Cererea domnului judecător NICOLAU MARIUS IONEL de eliberare, prin demisie, din funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Sibiu (517/2023) 
 
Soluţie 

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

1. Eliberarea domnului judecător CATRINOIU DRAGOȘ din funcția de președinte al 
Secției penale a Judecătoriei Târgu-Mureș, începând cu data de 13.01.2023, ca 
urmare a solicitării domnului judecător. 

2. Eliberarea domnului judecător NICOLAU MARIUS IONEL din funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Sibiu, începând cu data de 09.01.2023, ca urmare a delegării sale la instanța 
superioară. 

Hotărârea nr. 57 
Hotărârea nr. 58 

Punctul 8 420/2023 

Revocarea Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
3196/22.12.2022 (26596/2022) 
 



Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea 
Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
3196/22.12.2022. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 59 

Punctul 9 27189/2022 

Solicitarea conducerii Judecătoriei Piteşti de modificare a datei transferului domnului 
judecător RUSU ADRIAN, de la Judecătoria Alexandria la Judecătoria Piteşti (21257/2022) 
 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
respingerea solicitării conducerii Judecătoriei Pitești privind modificarea Hotărârii 
Secției pentru judecători nr.2862/17.11.2022. ( 1 admitere, 8 respingere) 

Hotărârea nr. 59 

Punctul 10 550/2023 

Propuneri de înfiinţare a unor completuri specializate la nivelul instanţelor judecătoreşti 
 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înfiinţarea 
unor completuri specializate la nivelul instanţelor judecătoreşti, conform anexelor, 
cu excepţiile indicate. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 61 

Punctul 11 741/2023 

Comisiile de lucru la nivelul Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 
ordinii de zi, a hotărât: (unanimitate) 

1. Menţinerea denumirii comisiilor de lucru Comisia nr. 1 (judecători) - Legislaţie şi 
cooperare interinstituţională și Comisia nr. 2 (judecători) Resurse umane şi 
organizare. 

2. Înființarea unei noi comisii, Comisia nr. 3 (judecători) – Digitalizare 

3. Componența celor trei comisii antereferite, în sensul desemnării tuturor 
membrilor aleși ai Secției pentru judecători ca membri ai acestora, precum și 
atribuțiile acestora. 

4. Desemnarea, în calitate de coordonatori, a: 

- domnului judecător Narcis ERCULESCU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, pentru Comisia nr. 1 (judecători) - Legislaţie şi cooperare 
interinstituţională; 



- doamnei judecător Mihaela-Laura RADU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, pentru Comisia nr. 2 (judecători) Resurse umane şi organizare 

- domnului judecător Claudiu DRĂGUŞIN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, pentru Comisia nr. 3 (judecători) – Digitalizare; 

gmHotărârea nr. 62 

 


