Ordinea de zi

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

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi din 12 august 2022, ora: 15:00

Punctul 116147/2022

- NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE A UNOR JUDECĂTORI

1. Propunerea de numire a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BENCHEA ANDRA
GEORGETA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sibiu (14486/2022)

Punctul 216945/2022

- DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE/ÎNCETARE DELEGARE ÎN
FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel MATACHE
DANIELA, vicepreşedinte al Tribunalului Vrancea, în funcția de președinte al acestei
instanţe (16543/2022)

2. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
BEJENARU IOLANDA LĂCRĂMIOARA, preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Vrancea, în funcția de vicepreședinte al acestei
instanţe (16544/2022)

3. Propunerea de delegare a doamnei judecător MARGAN MARCELA-DELIA în funcția de
președinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Timiș (16755/2022)

4. Propunerea de delegare a domnului judecător ROMAN OVIDIU-CĂLIN, președinte al Secţiei
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Timiș, în funcția de vicepreședinte al
Tribunalului Timiș (16753/2022)

5. Propunerea de delegare a doamnei judecător CIOBANU SORINA în funcția de președinte al
Secţiei I civile a Curții de Apel Bacău (16885/2022)

6. Propunerea de delegare a domnului judecător ȘERBAN CĂTĂLIN în funcția de președinte
al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curții de Apel Bacău (16883/2022)

7. Propunerea de delegare a doamnei judecător MAGHERA MIHAELA-OANA în funcția de
președinte al Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale a
Tribunalului Arad (16810/2022)

8. Solicitarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel CAMENIŢĂ DANIELA, de
încetare a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Drobeta Turnu Severin (17552/2022)

Punctul 316944/2022

- PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător PLEŞ BIANCA-CĂTĂLINA în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Arad (16482/2022)

2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător PLĂEȘU LAURA-ELENA în funcția de
vicepreședinte al Tribunalului Neamț (17444/2022)

3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ONOFREI OANA-ANDREEA în
funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile din cadrul Judecătoriei Sectorului 1
Bucureşti (17365/2022)

4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător OPRIŞ IOANA-ELISABETA în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Sibiu (17688/2022)

Punctul 416942/2022

- DELEGARE ÎN FUNCȚIE DE EXECUȚIE A UNOR JUDECĂTORI

1.Solicitarea Curţii de Apel Iaşi de delegare a doamnei judecător ICHIM OANA-MARIA, de la
Judecătoria Botoşani la Judecătoria Paşcani (16116/2022)
2.Solicitarea Curţii de Apel Cluj de delegare a domnului judecător TUDUCE IOAN-RĂZVAN, de
la Judecătoria Aiud la Judecătoria Turda (4/16733/2022)

Punctul 516882/2022

- ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE

1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul ULIU ROMICĂGEORGE, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Mehedinţi, desemnat
judecător pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Drobeta-Turnu
Severin şi Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Mehedinţi (16192/2022)

2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna PUȘCAȘU LILIANA
MIRELA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Adjud (16354/2022)

3. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna IVĂNUŞ MONICA
DANIELA, delegată în funcţia de preşedinte al Secţiei contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Dolj (17503/2022)

Punctul 617385/2022

- CONCURSURI

1. Validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a
judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, desfăşurat în perioada mai-august 2022
(9980/2022)

2. Numirea în funcţii de conducere a candidaţilor judecători participanţi la concursul sau
examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi
judecătorii, desfăşurat în perioada mai-august 2022

3. Modificarea Hotărârii nr. 1990/2022 a Secţiei pentru judecători (14851/2022)

Punctul 716943/2022

- ELIBERARE DIN FUNCŢIA DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE

1. Cererea domnului judecător cu grad profesional de tribunal STROIA ILIE-DARIAN, de
eliberare din funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei Sibiu, ca urmare a demisiei
(16725/2022)

Punctul 816941/2022

- EFECTE HOTĂRÂRI

1. Efectele Hotărârii nr. 84/11.01.2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (16741/2022)

2. Efectele Hotărârilor nr. 736/03.06.2019, nr. 174/20.02.2020, nr. 804/04.06.2020 ale Secției
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (13064, 15489, 16029/2022)

3. Efectele Hotărârii nr. 431/01.04.2021 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (16119/2022)

Punctul 916203/2022

- Propunerea Colegiului de conducere al Judecătoriei Drobeta Turnu Severin
privind reorganizarea instanţei prin înfiinţarea a două secţii, civilă şi penală (12681/2022)

Punctul 1016859/2022

- PLÂNGERE PREALABILĂ

Cererea formulată de domnul DĂNILEȚ VASILICĂ-CRISTI de revocare a Hotărârii Secției pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1533/02.06.2022 (12426/2022)

Punctul 1115453/2022

- Raportul Inspecţiei Judiciare privind monitorizarea cauzelor cu o vechime
mai mare de 10 ani aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti (22-339/2022)

