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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 17 martie 2022, ora: 11:30
Punctul 1

6832/2022

Nota comună a Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios şi a Serviciului informatică şi
statistică judiciară privind permanentizarea funcţionării portalului de jurisprudenţă ReJust
(6835/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
Notei Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios şi a Serviciului informatică şi
statistică judiciară privind permanentizarea funcţionării portalului de jurisprudenţă
ReJust şi, în consecinţă, a dispus: (8 Da, 2 Nu)
1. Autorizarea judecătoriilor, tribunalelor, tribunalelor specializate și curților de
apel să pună la dispoziția portalului ReJust hotărârile judecătorești pronunțate și
metadatele asociate acestora.
2. Asigurarea conexiunii neîntrerupte între bazele de date curente ale instanțelor și
centrul de date al Consiliului Superior al Magistraturii, în parametrii tehnici stabiliți
de Serviciul informatică și statistică judiciară, în vederea publicării în timp real a
jurisprudenței.
3. Asigurarea de către instanțele de judecată că toate documentele, atât încheieri,
cât și hotărâri sunt închise în sistemul ECRIS de îndată ce sunt semnate.
4. Preluarea hotărârilor judecătorești în mod continuu, neîntrerupt și automat, fără
intervenția factorului uman și fără posibilitatea alterării conținutului documentelor.
5.Stabilirea regulilor de publicare în interfața publică în sensul următor:
- Nu vor fi publicate hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele care sunt
marcate cu atributul „confidențial” și nici cele exceptate de la publicare potrivit
listei anexate prezentei note, această listă putând fi actualizată, la nevoie, prin
hotărârea Secției de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.
- Excepțiile de la publicare, astfel cum sunt configurate în sistemul informatic, vor
fi afișate pe portalul ReJust.
- Anterior publicării, hotărârile vor fi anonimizate în ceea ce privește următoarele
informații: numele și prenumele, porecla, data și locul naşterii, codul numeric
personal, adresa de domiciliu, denumirea societăţii, sediul social, codul de

identificare, numărul dosarului, precum și orice alte date care pot conduce la
identificarea dosarului.
6. Acordarea accesului judecătorilor la o interfață dedicată numai acestora, în
cadrul căreia să poată vizualiza toate hotărârile judecătorești în format
neanonimizat.
7. Stabilirea posibilității inițierii unor parteneriate cu organizațiile profesionale care
reprezintă celelalte profesii juridice în scopul transparentizării actului de justiție
prin prisma principiilor stabilite în Ghidul de bune practici privind relația sistemului
judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocații. În acest cadru pot fi
identificate soluții eficiente care să răspundă necesităților obiective ale fiecărei
profesii juridice, precum și mecanisme care să asigure că funcționarea portalului
ReJust respectă în integralitate standardul de transparentizare în procedura de
publicare a jurisprudenței.
Hotărârea nr. 998
Punctul 2

6830/2022

Propunerile de numire în funcţia de judecător a candidaţilor admişi la concursul de admitere
la magistratură organizat în perioada iulie 2021- aprilie 2022 (6830/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Preşedintele României a propunerilor privind numirea în funcţia de judecător
a candidaţilor declaraţi admişi şi care îndeplinesc condiţiile legale la concursul de
admitere în magistratură, organizat în perioada 30 iulie 2021- 14 martie 2022,
conform anexei. (unanimitate)
Hotărârea nr. 999
Punctul 3

6831/2022

Desemnarea reprezentanţilor şi a supleanţilor în comisia de concurs la concursul pentru
numirea în funcţie a inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare (6584/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat membrii
Secţiei pentru judecători în comisia de concurs pentru numirea în funcţie a
inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare. (unanimitatea voturilor valabil exprimate,
6 Da, 4 Nule)
Hotărârea nr. 1000
Punctul 4

6828/2022

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE
Cererea doamnei BRÂNDUŞAN DORINA MARINELA, judecător la Judecătoria Satu Mare, de
acordare a avizului anual pentru menținerea în funcție după împlinirea vârstei de 65 de ani
(5886/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea
avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei DORINA-MARINELA
BRÂNDUŞAN, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Satu Mare,
după împlinirea vârstei de 65 de ani, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de
05.07.2022. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1001
Punctul 5

6808/2022

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a doamnei judecător PLEŞ BIANCA-CĂTĂLINA în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Arad (6817/2022)
2. Propunerea de delegare a doamnei judecător TRANDAFIR ANCA-MIHAELA, preşedinte al Secţiei
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Iaşi
(6913/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea doamnei judecător PLEŞ BIANCA-CĂTĂLINA în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Arad, începând cu data de 18.03.2022, până la
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Delegarea doamnei judecător TRANDAFIR ANCA-MIHAELA, preşedinte al Secţiei
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Iaşi, în funcţia de
vicepreşedinte al acestei instanţe, începând cu data de 18.03.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
Hotărârea nr. 1002
Hotărârea nr. 1003
Punctul 6

6815/2022

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE
Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de doamna POPA LAURA ROXANA,
judecător la Tribunalul Sibiu (5991/2022)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul MORTU EUGEN, judecător la
Tribunalul Galaţi (6672/2022)
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 POPA LAURA ROXANA,
judecător la Tribunalul Sibiu.

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MORTU EUGEN, judecător la
Tribunalul Galaţi.
Hotărârea nr. 1004
Hotărârea nr. 1005
Punctul 7

6826/2022

DETAŞARE
Solicitarea privind detaşarea în cadrul Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională de Administrare
a Bunurilor Indisponibilizate a domnului LEVAI EDUARD GABRIEL, judecător la Judecătoria
Sectorului 5 Bucureşti (5977/2022)
Solicitarea privind detaşarea în cadrul Curţii de Apel Bucureşti a domnului MIRCEA AUR MARIAN,
judecător la Curtea de Apel Galaţi
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (8 Da, 2
Nu)
1.1. Detaşarea domnului judecător EDUARD-GABRIEL LEVAI de la Judecătoria
Sectorului 5 Bucureşti la Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor
Indisponibilizate, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.04.2022.
1.2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător
temporar vacant la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în condiţiile art. 134 ind.1
din Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Detaşarea domnului judecător MIRCEA AUR MARIAN de la Curtea de Apel Galaţi
la Curtea de Apel Bucureşti, pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de
04.04.2022.
Hotărârea nr. 1006
Hotărârea nr. 1007
Punctul 8

6823/2022

PUNERE ÎN EXECUTARE
Punerea în executare a Deciziei civile nr. 1237/2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(6362/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât punerea în
executare a sentinţei civile nr. 134/27.04.2021 pronunţată de Curtea de Apel
Craiova, definitivă prin Decizia nr. 1237/02.03.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1008
Punctul 9

6816/2022

OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Solicitarea Curții de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de
judecător temporar vacant la Judecătoria Şimleu Silvaniei (6589/2022)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar vacant la
Judecătoria Şimleu Silvaniei, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1009
Punctul 10

7021/2022

Nota comună a Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios şi a Serviciului informatică şi
statistică judiciară privind ROLII (3/6923/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea
ordinii de zi, a hotărât aprobarea Notei Direcţiei legislaţie, documentare şi
contencios şi a Serviciului informatică şi statistică judiciară privind ROLII şi, în
consecinţă, a dispus: (6 Da, 3 Nu, 1 Nul)
Încetarea accesului programatic al oricărei entități terţe la jurisprudența
anonimizată și la metadatele asociate acesteia, prin intermediul ROLII, care a fost
permis în mod ilicit după expirarea duratei contractelor încheiate de Fundația
„Institutul Român de Informaţii juridice" (ROLII) cu unele societăți private.
Biroul informatică va lua de îndată măsurile tehnice necesare pentru a configura
sistemul informatic astfel încât să nu mai fie permis niciunei entități terțe accesul
programatic la jurisprudența anonimizată și la metadatele asociate acesteia, prin
intermediul ROLII.
Încetarea autorizării date instanțelor judecătorești de a pune la dispoziția
Fundației ROLII hotărârile judecătorești pronunțate, în vederea publicării lor, ca
urmare a permiterii accesului programatic ilicit, nerespectării standardelor de
anonimizare, precum şi a nerespectării hotărârilor Plenului Consiliului privind
excluderea anumitor obiecte precum racolarea minorilor în scopuri sexuale, rele
tratamente aplicate minorului, incest, pornografie infantilă, divorţ etc.
Biroul informatică va lua de îndată măsurile tehnice necesare pentru a configura
sistemul informatic astfel încât să nu mai fie preluate hotărârile judecătorești pe
serverul alocat aplicației ROLII.
Conducerea Consiliului Superior al Magistraturii va realiza demersurile necesare
în vederea desființării Fundației „Institutul Român de Informaţii juridice” (ROLII).
Ulterior finalizării demersurilor prevăzute anterior, pentru a se păstra referințele
din cuprinsul materialelor doctrinare, se vor lua măsurile tehnice necesare astfel
încât hotărârile judecătorești din cuprinsul link-urilor portalului ROLII, cu excepția
celor care ar fi trebuit excluse încă din anii 2013-2015, să poată fi accesate în
continuare.
Hotărârea nr. 1010

Punctul 11

7022/2022

ACORD PENTRU EVENTUALA DETAȘARE
1. Solicitarea doamnei MARIN LIANA-GEORGIANA, judecător la Judecătoria Ploieşti de acordare a
avizului cu privire la o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri
2. Solicitarea doamnei GALIŞ ADRIANA-VERONICA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti de
acordare a avizului cu privire la o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după
suplimentarea ordinii de zi, nu a exprimat acordul Secţiei pentru o eventuală
detaşare la Școala Națională de Grefieri a doamnei MARIN LIANA-GEORGIANA,
judecător la Judecătoria Ploieşti, în ipoteza promovării procedurii de selecţie
pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu la disciplina “
Procedura civilă”. (4 admitere, 6 respingere)
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după
suplimentarea ordinii de zi, a exprimat acordul Secţiei pentru o eventuală detaşare
la Școala Națională de Grefieri a doamnei GALIŞ ADRIANA-VERONICA, judecător
la Curtea de Apel Bucureşti, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru
ocuparea unui post de personal de instruire propriu la disciplina “ Procedura
civilă”. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1011
Hotărârea nr. 1012
Punctul 12

7024/2022

Cererea domnului judecător CONSTANTINESCU VICTOR HORIA DIMITRIE, preşedinte al
Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, de eliberare din funcţia de conducere, prin
demisie (7016/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea
ordinii de zi, a hotărât eliberarea domnului judecător cu grad profesional de
tribunal CONSTANTINESCU VICTOR HORIA DIMITRIE din funcţia de preşedinte al
Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, începând cu data de
17.03.2022, ca urmare a demisiei. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1013

