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Componenţadecembridecembrienoiembrie
Consiliului în
perioada 2017-2022:

Preşedinte
 jud. MATEESCU Mihai
Bogdan
Vicepreşedinte
 proc. DEAC Florin
Membri aleşi cu activitate
permanentă – judecători şi
procurori:
 jud. BALTAG Gabriela
 jud. BALAN Mihai Andrei
 jud. CHIȘ Andrea
Annamaria
 jud. GHENA Mariana
 jud. OPRINA Evelina
Mirela
 jud. MARCU Simona
Camelia
 jud SAVONEA Lia
 jud. ȚÎNȚ Nicoleta
Margareta
 proc. BAN Cristian
 proc. OLARU Codruț
 proc. SOLOMON Nicolae Andrei
 proc. TOADER Tatiana
Membri de drept:
 LUCIAN NICOLAE BODE
ministrul justiţiei
 GABRIELA SCUTEA procuror general al PICCJ
 jud. CORINA-ALINA
CORBU, preşedintele ICCJ
Reprezentanţi ai societăţii
civile:
 ALISTAR Teodor Victor
 CHELARIU Romeu
Statutul membrilorConsiliului:
Consiliului Superior al
Magistraturii funcţionează ca
organ cu activitate permanentă.
Hotărârile se iau în Plen şi în secţii,
potrivit atribuţiilor ce revin
acestora.
Mandatul membrilor aleşi este de
6 ani, fără posibilitatea
reînvestirii.
Magistraţii aleşi ca membri ai
Consiliului îşi suspendă activitatea
de judecător sau procuror
referitoare la prezenţa
judecătorilor în complete de
judecată, respectiv efectuarea
actelor de urmărire penală.
Funcţiile lor de conducere la
instanţe sau parchete se suspendă
de drept.
Ei pot fi revocaţi la propunerea
preşedintelui sau vicepreşedintelui
Consiliului ori a unei treimi din
membri, sau la cererea majorităţii
adunărilor generale de la nivelul
instanţelor sau parchetelor pe
care le reprezintă.

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei"
Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

În perioada de referinţă, Plenul:
 a aprobat:
-Raportul privind starea justiţiei pe anul 2020;
-Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe semestrul I al anului 2021;
-componenţa comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru examenul de
absolvire a INM, sesiunea noiembrie 2021, inclusiv a preşedinţilor de comisii, conform propunerilor INM;
-componenţa comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de absolvire al Şcolii Naţionale de
Grefieri promoţia 2021, inclusiv a preşedinţilor de comisii, astfel cum au fost completate de SNG;
-modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Plenului CSM nr.102/2021 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor;
-structura organizatorică, precum şi statele de funcţii şi de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii, valabile la data
de 01.10.2021;
-completarea Programului de formare continuă pentru anul 2021 cu seminarul având ca temă „Evaluarea Validităţii
Declaraţiilor”, ce se vor organiza în perioada 26-29 octombrie 2021, la Bucureşti, cu sprijinul Asociaţiei pentru Victimele
Infracţiunilor Sexuale;
-completarea Programului de formare continuă a personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi
parchetele de pe lângă acestea pentru anul 2021 cu 3 acţiuni de formare cu tema Utilizarea aplicaţiei ReJust, care se vor
organiza sub formă de webinar, în perioada octombrie – noiembrie 2021;
-modificarea statelor de funcţii şi de personal ale CSM, prin transformarea postului nr.214 de consilier gradul IA din cadrul
Serviciului relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă – Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă, în post de
muncitor calificat treapta I şi mutarea acestuia în cadrul Direcţiei economice şi administrativ – Serviciul administrativ şi
aprovizionare.
 a hotărât:
-modificarea componenţei comisiilorde evaluare a judecătorilor constituite la nivelul Judecătoriei Constanţa, Judecătoriei
Iaşi, Tribunalului Alba, Curţii de Apel Braşov, Tribunalului Buzău, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti;
-modificarea componenţei Comisiei nr.1 de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti;
-respingerea solicitării de amânare a analizării cererii de apărare a independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său
formulate de domnii judecători Dragomir Florentina, Ilie Ioana Alina și Matei Ionuţ Mihai. Plenul Consiliului a constatat că a
fost încălcată independenţa autorităţii judecătoreşti în ansamblul său;
-respingerea solicitării domnului procuror Mihai-Cristian Ban, membru al CSM, de emitere a unei solicitări către inspectorul
șef al Inspecției Judiciare vizând dispunerea unui control de către Inspecția Judiciară, la instanțe și parchete;
-completarea Regulamentului INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.127/2007.
 a avizat favorabil propunerea legislativă privind modificarea art.131 şi art.132 din Legea nr.304/2004 privind organizarea
judiciară, cu observaţiile formulate de Comisia nr.1 judecători în şedinţa din data de 15.07.2021.
 a luat act de conţinutul „Raportului privind consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi sugestiile
acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru îmbunătăţirea activităţii
instituţiilor judiciare, ca serviciu public aflat în slujba societăţii”, pentru trimestrul II al anului 2021.
Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secţia:
 a hotărât :
-înaintarea către Președintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 19 judecatori;
-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;
-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;
-admiterea cererii privind apărarea reputaţiei profesionale formulate de către domnul judecător Arabelea Fănel Gabriel din
cadrul Tribunalului Olt;
-aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare privind dosarele de mare corupţie aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
-probarea 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;
-detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Chiuariu Roxana, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.11.2021.
-detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei judecător Florescu Gabriela, preşedinte al Secţiei penale a
Judecătoriei Giurgiu, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.11.2021.
-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;
-aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare privind monitorizarea cauzelor cu o vechime mai mare de 10 ani aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti în anul 2020. a hotărât aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr. 2 judecători/28.09.2021;
-modificarea anexei Hotărârii nr. 1085/16.09.2021 a Secţiei pentru judecători cu privire la componenţa comisiei de
soluţionare a contestaţiilor - Secţia a II-a civilă din cadrul concursului de promovare în funcţia de judecător la ICCJ;
-respingerea propunerii privind continuarea activităţii de monitorizare a dosarelor de mare corupţie aflate pe rolul
instanţelor judecătoreşti;
-eliberarea domnului judecător Nedelcu Nicolae din funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Ploieşti, începând
cu data de 21.10.2021, prin demisie;
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a aprobat:
-componenţa comisiilor de psihologi din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada
septembrie-decembrie 2021;
-componenţa comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor, organizat în perioada
septembriedecembrie 2021.
 a exprimat acordul Secţiei pentru o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a doamnei Popoiu Georgiana-Elena, judecător în cadrul Curţii
de Apel Bucureşti, în ipoteza promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu la disciplina “Procedură civilă”.
Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară
Numiri în funcţii de conducere:
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Satu Mare - judecător Moraru Cristian;
În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:
-preşedinte
al Secţiei
civile pe
a Judecătoriei
Sectorului
5 Bucureşti
- judecător
grad profesional
de tribunal
Fleşer teza
Adina
Mariana;
- ,,suspendarea
din funcție
o perioadă de
2 luni, pentru
săvârșirea
abateriicu
disciplinare
prevăzute
de art. 99lit.h)
a –IIa din Legea nr. 303/2004,
-preşedinte
al
Secţiei
penale
a
Judecătoriei
Cluj-Napoca
judecător
Borlan
Ionuţ
Ovidiu;
- „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –II-preşedinte
civile a Tribunalului Argeş - judecător Argeşeanu Dumitru Daniel;
a din Legea al
nr.Secţiei
303/2004,
-preşedinte aldin
Secţiei
pentru
de muncă
şi asigurări
sociale adisciplinare
TribunaluluiceArgeş
- judecător
PîrvuInspecției
Elena Camelia;
-suspendarea
funcție
pânăconflicte
la soluționarea
definitivă
a procedurii
face obiectul
lucrării
Judiciare.
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Vâlcea- judecător Predescu Valerian;
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava - judecător Galan Marius Ionel;
-preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Suceava - judecător Aparaschivei Adrian Valentin;
-preşedinte al Secţiei a III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti- judecător Glodeanu Mihaela;
-preşedinte al Secţiei a IVa civile a Curţii de Apel Bucureşti - judecător Zeca Dorina;
-preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Olt - judecător cu grad profesional de curte de apel Stana Florentina;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ilfov - judecător Axinte Roxana-Adriana;
-preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Olt - judecător Oltean Simona;
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mehedinţi - judecător Bordea Magdalena Lucia.
Delegări în funcţii de conducere:
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Slatina - judecător Cojocaru Maria Andra;
-vicepreşedinte al Judecătoriei Paşcani - judecător Şerbănescu Irina;
-vicepreşedinte al Judecătoriei Buzău - judecător cu grad profesional de curte de apel Bunea Andreea Ştefania;
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buzău - judecător Boroş Ştefan Andrei;
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ - judecător Sandu Marilena-Daniela;
-vicepreşedinte al Judecătoriei Turda - judecător Pojoga Valerian Adrian;
-preşedinte al Secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj - judecător Marusciac Delia-Ana;
-preşedinte al Judecătoriei Huedin - judecător Boca Oana Iulia;
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Deva - judecător Gheberta Ioana Nicoleta;
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Deva - judecător cu grad profesional de tribunal Dumitrescu Traian;
-vicepreşedinte al Judecătoriei Deva - judecător Holhoş Maria Ana;
-preşedinte al Judecătoriei Galaţi - judecător Bordeianu Andrei;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Timiş - judecător Gregorian Alexandra;
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Buzău - judecător Mocanu Iulia;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Neamţ - judecător Labiş Alina Marcela;
-vicepreşedinte al Tribunalului Timiş - judecător Şipeţan Ionuţ Adrian;
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Dolj - judecător Ivănuş Monica Daniela;
-preşedinte al Judecătoriei Găeşti - judecător Cuşniriuc Mihaela Elena;
-preşedinte al Secţiei a VI-a civile a Curţii de Apel Bucureşti - judecător Ganu Ana Maria;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Olt - judecător Dan Ileana;
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Călăraşi - judecător Stamate Octavian;
-preşedinte al Secţiei pentru cauze civile a Judecătoriei Constanţa - judecător Toma Ştefan Alexandru;
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Ialomiţa - judecător Nicolae Şerban;
-preşedinte al Secţiei mixte de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Cluj - judecător Noja Carmen Simona;
-preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului BistriţaNăsăud - judecător cu grad profesional de curte de apel Jîrghiuţă Anamaria.
Prelungiri delegări în funcţii de conducere:
-vicepreşedinte al Judecătoriei Câmpina - judecător Nicolae George Octavian;
-preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor - judecător cu grad profesional de curte de apel Mahu Roxana Lucia;
-preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Teleorman - judecător Răducu Mirela;
-preşedinte al Judecătoriei Turnu Măgurele - judecător Dincă Ruxandra;
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cornetu - judecător Mirea Dragoş Valentin;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa - judecător Tăncuţa Muşat;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Galaţi - judecător Costin Florian;
-Preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Teleorman- judecător cu grad profesional de tribunal Ifrim Daniela-Valentina;
-preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Târgu-Mureş - judecător Boancă-Ivan Marlena;
-preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Târgu-Mureş - judecător Dima Florin;
-preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Târgu-Mureş - judecător Gârbuleţ Ioan ;
-vicepreşedinte al Judecătoriei Slatina - judecător Curiman Sorina Rodica;
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Slatina - judecător Mogoşanu Elena Luiza;
-preşedinte al Judecătoriei Oneşti-judecător cu grad profesional de tribunal Moghior Maria-Cristina;
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Sibiu - judecător cu grad profesional de curte de apel Langtaler Ana Maria;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna - judecător Manoli Lucian;
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Giurgiu - judecător cu grad profesional de curte de apel Răducu Florentina;
-preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova - judecător Lăloianu Lucia-Mariana;
-preşedinte al Judecătoriei Pucioasa - judecător Mastacan Nadia Maria;
-preşedinte al Judecătoriei Răcari - judecător Toader Mihai Costin;
-preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Galaţi - judecător Surdu Mihaela;
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - judecător Volintiru Alexandru Nicolae;
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-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti - judecător Achim Ana Maria;
-vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj - judecător Spătariu George Marcel;
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Galaţi - judecător Hâlcov Mihai;
-preşedinte al Judecătoriei Beiuş - judecător Bondar Gabriela;
-preşedinte al Judecătoriei Marghita - judecător Bozga Marian;
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Covasna - judecător Berekmery-Erdely Beata;
-preşedinte al Judecătoriei Agnita - judecător cu grad profesional de tribunal Barbu Teodor Marian;
-preşedinte al Judecătoriei Olteniţa - judecător Grecu Ciprian Octavian;
-preşedinte al Judecătoriei Gheorgheni - judecător Cubleşan Camelia-Dorina;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Giurgiu - judecător Ghiţă Oiţa;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Argeş - judecător Neacşa Ioana Mihaela;
-preşedinte al Tribunalului Ialomiţa - judecător Marius - Mirel Costin;
-preşedinte al Curţii de Apel Craiova - judecător Ionescu Gabriela;
-vicepreşedinte al Judecătoriei Cornetu - judecător Şipoş Andreea-Alexandra;
-preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi - judecător Manea Anne-Marie-Nicoleta;
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Buzău - judecător Murea Viorel;
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - judecător Boga Gina Mihaela.
Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia:
-A admis, cu majoritate, acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui magistratasistent din cadrul ÎCCJ. În baza art.100 lit.b) din Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a aplicat sancţiunea disciplinară constând în
„diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pentru o perioadă de 1 lună” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. r) teza
I din acelaşi act normativ. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al ÎCCJ. Cu opinie separată doar în ceea ce
priveşte individualizarea sancţiunii, respectiv în sensul aplicării a sancţiunii disciplinare constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare
prevăzute de art.99 lit. r) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-A admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui judecător din cadrul Judecătoriei Brăila pentru săvârşirea abaterilor disciplinare
prevăzute de art.99 lit. i) teza I, art.99 lit. h) teza I şi art.99 lit.t) teza a II-a din acelaşi act normativ. Cu majoritate, Respinge acţiunea disciplinară formulată de
Inspecţia Judiciară împotriva magistratului pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit.ş) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca neîntemeiată. Cu majoritate, în baza art.100 lit.d) din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,a aplicat magistratului sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din
funcţie pe o perioadă de 3 luni”. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al ÎCCJ;
Activitatea Secţiei pentru procurori
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În perioada de referinţă, Secţia:
 a hotărât:
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 9 procurori;
-acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului Galoş Păunel, procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, după
împlinirea vârstei de 65 ani;
-acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului Dragomir Matei, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, după împlinirea
vârstei de 65 ani,
-prelungirea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei Balcan Cristina Daniela, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,
pentru o perioadă de 3 ani;
-validarea rezultatelor finale ale concursului de promovare pe loc în funcţii de execuţie a procurorilor, conform Anexei 1 la nota direcţiei de specialitate;
-stabilirea unei singure comisii de psihologi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă curţi de
apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 7 septembrie - 9 decembrie 2021, care va realiza testarea candidaţilor, constând în aplicarea testului scris şi
susţinerea interviului. De asemenea, a aprobat componenţa comisiei care va realiza testarea psihologică a candidaţilor, precum şi a comisiei de reexaminare
psihologică;
-admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna Camelia Caragea, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu;
 a aprobat solicitarea ministrului justiţiei privind acordarea avizului conform pentru majorarea/reducerea statelor de funcţii şi de personal ale Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi unităţilor subordonate
 şi-a însuşit conţinutul răspunsului Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de DNA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Braşov. De asemenea, a aprobat Raportul Inspecţiei judiciare privind măsurile asiguratorii dispuse în cauzele ce au avut ca obiect infracţiunile
de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 şi 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum şi infracţiunile de spălare a banilor
prevăzute de art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, soluţionate în anul 2020 prin netrimitere
în judecată, și a aprobat propunerile din cuprinsul Raportului Inspecţiei Judiciare, cu observaţii.
 a desemnat membrii, membrii supleanţi şi preşedintele comisiei de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a
procurorilor la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 07 septembrie -09 decembrie 2021;
 a avizat favorabil numirea la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a procurori declaraţi admişi la interviul organizat
în perioada 11 - 12 octombrie 2021;
 a respins solicitarea domnului procuror Muşuroi Ionuţ Marius de înaintare a plângerii prealabile către Plenul Consiliului superior al Magistraturii, spre
competentă soluţionare și a hotărât respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de acesta.
Numiri în funcţii de conducere:
-procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul DNA a domnului Prună Mihai, procuror la Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti,
-procuror şef al Biroului teritorial Vaslui din cadrul Serviciului teritorial Iaşi al DIICOT - procuror Sorin Armeanu;
-procuror şef al Biroului Teritorial Baia Mare din cadrul Serviciului Teritorial Cluj al DNA - procuror Tomoiagă Ioan;
-procuror şef al Serviciului de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din cadrul Secţiei de combatere a
infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a DNA - procuror Ciurariu Delia Maria,
-procuror şef al Biroului tehnic şi de criminalistică din cadrul DIICOT - procuror Alex Florin Florenţa,
-procuror militar şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari din cadrul DNA - procuror
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-procuror militar şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari din cadrul DNA - procuror
militar Strîmbei Mariuscătălin,
-procuror şef al Serviciului resurse umane, perfecţionare profesională şi documentare din cadrul DNA - procuror Ioniţă Vasile,
-procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul PICCJ - procuror Marius - Ionuţ Voineag
Reînvestiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Serviciului de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe din cadrul PICCJ - procuror Spînu Nadina Magdalena,
-procuror şef al Serviciului de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de
corupţie a DNA - procuror Iordache Cosmin Adrian
Delegări în funcţii de conducere:
-procuror şef al Serviciului de cooperare internaţională şi programe din cadrul DNA - procuror Vârlan Costin,
-procuror şef al Serviciului teritorial Bacău din cadrul DNA - procuror Hrincescu Maria Cornelia;
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba - procuror Popescu Dan Andrei,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov - procuror Radu Adrian,
-procuror şef Secţie proceduri speciale la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti - procuror Fătu Lucica,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti - procuror Popa Florin-Mircea,
-procuror şef al Serviciului teritorial Cluj din cadrul DNA - procuror Vasile Ionuţ,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba - procuror Constantin Daniela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - procuror Mihăiţă Carmen Mihaela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ - procuror Filip Camelia Elena,
-procuror şef al Serviciului informaţii clasificate şi de centralizare a datelor privind corupţia din cadrul DNA - procuror Pată Marius Daniel,
-procuror şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul DNA - procuror Matei Adrian George,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti - procuror Creţu Daniel,
-procuror şef al Serviciului teritorial Craiova din cadrul DNA - procuror Căluşaru Marin,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa - procuror Pitrop Beatrice Cristina.
Prelungiri delegării în funcţii de conducere:
-procuror şef al Secţiei judiciare penale din cadrul DNA - procuror Danciu Monica Erika,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - procuror Crişan Iuliana,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava - procuror Mitric Daniel Cătălin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brezoi - procuror Comănescu Petre Cătălin,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj - procuror Domnariu Adrian-Florin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău - procuror Văsîi Valerică,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş - procuror Hărşan Marius Vasile,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare - procuror Mic Ioana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele - procuror Danciu Constanţa,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia - procuror Fănel Stănilă,
-procuror şef adjunct al DIICOT - procuror Iosipescu Mihaela-Larisa,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş - procuror Pop Alexandru Bogdan,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş - procuror Mihai Radu Cristian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu - procuror Bîrlan Alexandra,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg - procuror Sirca Nicoleta Alina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Însurăţei - procuror Velea Gheorghe,
-procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Gavra Codrin,
-procuror şef al Serviciului Teritorial Târgu Mureş din cadrul DNA - procuror Vinersar Claudia Doina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - procuror Chihaia Valeriu Iulian,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - procuror Porumb Vasile Viorel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti - procuror Bălmău Sabinel Ion,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş - procuror Ştefan Cristian Valentin.
Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională
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În perioada de referinţă, Comisia:
 a analizat punctul de vedere al DLDC privind propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor Cu majoritate, Comisia a apreciat că nu se impune modificarea legislativă în forma propusă şi a decis comunicarea unui răspuns în acest
sens către Senatul României.
A fost exprimată şi opinia singulară în sensul că este oportună modificarea legislativă în forma propusă.
 şi-a însuşit:
-propunerile de modificare a Codului de procedură civilă de la pct. 2-5 din Nota DLDC, urmând a fi comunicat un răspuns în acest sens către Uniunea Naţională
a Executorilor Judecătoreşti.De asemenea, Comisia a decis sesizarea Ministerului Justiţiei, cu o propunere comună a Consiliului Superior al Magistraturii şi a
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti de modificare a Codului de procedură civilă, în sensul menţionat.Totodată, Comisia a decis ca DLDC să formuleze
un punct de vedere cu privire la modificările care se impun a fi aduse Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti pentru clarificarea
noţiunilor de „copie legalizată" şi respectiv de „copie conformă cu originalul" ale hotărârilor judecătoreşti, precum şi a procedurii de eliberare a acestora;
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă apreciind
că nu se impune modificarea legislativă în forma propusă şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Senatul României.A fost exprimată şi opinia
minoritară în sensul că este oportună modificarea legislativă în forma propusă;
-punctul de vedere DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea art. 215 alin. (1) şi completarea art. 522 alin. (2) privind Codul de procedură
civilă apreciind că nu se impune modificarea legislativă în forma propusă şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Senatul României.A fost
exprimată şi opinia singulară în sensul că este oportună modificarea legislativă în forma propusă;
-punctul de vedere al DLDC – SC cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul V.P., judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, împotriva
Hotărârii nr. 676/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor
şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 10/2008 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Ghidului de
evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor,cu modificările şi completările ulterioare şi a decis transmiterea lucrării la Secţia pentru judecători, cu
propunerea de respingere a plângerii prealabile ca neîntemeiată;
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-punctul de vedere al DLDC referitor la propunerile preliminare de reglementare în materia ordinului de protecţie/ordinului de protecţie provizoriu, cu excepţia
observaţiei de la pct. 4, care urmează a se reformula potrivit celor stabilite în comisie, şi a dispus comunicarea unui răspuns în acest sens către MJ;
-punctul de vedere al DLDC referitor la posibilitatea ca magistraţii eliberaţi din funcţie prin demisie să beneficieze, anterior vârstei de 60 de ani, de pensia de
serviciu şi a decis transmiterea unei adrese în acest sens către Casa Naţională de Pensii Publice. A fost exprimată şi opinia minoritară în sensul că problematica
analizată excedează competenţei Consiliului.
 a decis comunicarea către Senatul României a unui punct de vedere negativ cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Codului
penal având în vedere, pe de o parte, faptul că Ministerul Justiţiei a fost deja sesizat de CSM în sensul modificării şi completării dispoziţiilor art 218 - 222 din
Codul penal, iar pe de altă parte, propunerea legislativă transmisă conţine o serie de neconcordanţe. De asemenea, Comisia a decis ca DLDC să reanalizeze întro nouă lucrare propunerile transmise anterior Ministerului Justiţiei, pentru a înlătura eventualele necorelâri din cuprinsul acestora.A fost exprimată şi opinia
minoritară în sensul de a se formula observaţii de către Consiliul Superior al Magistraturii la prezenta propunerea legislativa, iar nu în cadrul unei noi lucrări.
Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare
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În perioada de referinţă, Comisia:
 a analizat:
-nota DLDC referitoare la răspunsul Ministerului Justiţiei la adresa Consiliului Superior al Magistraturii nr. 15558/2020, 748/2021 din data de 11.03.2021 vizând
identificarea unor soluţii legislative ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 601 din 16 iulie 2020 şi a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 795 din 4 noiembrie
2020şi a decis transmiterea unui răspuns către Ministerul Justiţiei în sensul menţinerii punctului de vedere anterior referitor la soluţiile legislative pentru
punerea în acord a cadrului normativ cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 795 din 4 noiembrie 2020, sens în care va fi comunicată disponibilitatea pentru
organizarea unei întâlniri de lucru în cadrul căreia să fie analizate aspectele invocate. S-a exprimat şi opinia minoritară în sensul că nu se impune eliminarea
soluţiei normative reglementate de Codul civil referitoare la intanţa de tutelă;
-nota DRUO privind solicitarea Curţii de Apel Cluj referitoare la promovarea grefierilor din instanţe la parchetele de rang superior şi a decis cu majoritate
comunicarea unui răspuns către Curtea de Apel Cluj, în sensul că, grefierii care funcţionează în cadrul instanţelor de judecată nu pot participa la concursurile de
promovare în funcţii de execuţie pentru ocuparea unor posturi de grefier în cadrul parchetelor.Într-o opinie minoritară s-a apreciat că solicitarea Curţii de Apel
Cluj excedează competenţele Consiliul Superior al Magistraturii;
-referatul DRUO privind propunerea Colegiului de conducere al Tribunalului Timiş privind reorganizarea Secţiei 1, prin înfiinţarea Secţiei a III a civilă a decis cu
majoritate transmiterea lucrării către Secţia pentru judecători cu propunere de respingere;
-nota DLDC privind solicitarea Tribunalului Brăila de exprimare a unui punct de vedere cu privire la posibilitatea de a contracta un operator economic prestator
de servicii arhivistice a decis că solicitarea Tribunalului Brăila nu se circumscrie sferei de competenţă a Consiliului Superior al Magistraturii;
-nota Serviciului statistică şi informatică judiciară privind implementarea algoritmului de calcul al complexităţii stabilit în Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.
609/7.06.20216. Comisia a apreciat că se impune implementarea algoritmului de calcul al complexităţii stabilit prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.
609/20216 în cea de-a doua variantă propusă;
-nota DRUO privind solicitarea Curţii de Apel laşi de comunicare a unui punct de vedere referitor la modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art.
1341 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. şi a decis comunicarea unui răspuns în sensul
că vacantarea temporară a unui post ocupat pe durată nedeterminată în condiţiile art. 1341 din Legea 304/2004 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, nu împiedică formularea unei noi propuneri de aprobare a ocupării pe durată nedeterminată a postului temporar vacant cât timp sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de articolul menţionat;
-solicitarea domnului Victor Alistar, de constituire la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a Forumului societăţii civile pentru o justiţie în slujba cetăţeanului
şi elaborarea unei operaţiuni privind acreditarea ONG -urilor ce vor compune acest instrument. Cu majoritate, Comisia a decis înaintarea lucrării la preşedintele
Consiliului Superior al Magistraturii, apreciind oportunitatea constituirii unei platforme de dialog cu societatea civilă, urmând a se aprecia asupra necesităţii
elaborării unei proceduri operaţionale, competanţa sub acest aspect revenind preşedintelui. Totodată, s-au exprimat şi următoarele opinii minoritare: constituirea,în modalitatea propusă, a Forumului societăţii civile pentru o justiţie în slujba cetăţeanului, excedează competenţelor; - nu se poate limita prin
acreditare participarea societăţii civile la o astfel de iniţiativă; o platformă de dialog cu societatea civilă este oportună, cu menţiunea că la elaborarea procedurii
operaţionale să fie incluse garanţii referitoare la excluderea unor organizaţii ale serviciilor de informaţii;
-punctul de vedere al DLDC cu privire la plângerea prealabilă formulată de petenta A.S.U.Comisia a decis transmiterea plângerii prealabile, spre competentă
soluţionare, la Comisia de organizare a concursului de admitere în magistratură şi la Comisia de organizare a concursului de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii, în ceea ce priveşte problema prelucrării datelor cu caracter personal în cazul concursului de admitere în magistratură/concursului de admitere la
institutul Naţional al Magistraturii, Comisia a apreciat că se impune menţinerea punctului de vedere exprimat în şedinţa din data de 15 aprilie 2019 a Comisiei
nr. 2 -Resurse umane şi organizare. S-a exprimat şi opinia minoritară în sensul anonimizării datelor cu caracter personal ale candidaţilor la concursurile
menţionate;
-nota DLDC referitoare la proiectul de Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor.Comisia a decis transmiterea lucrării la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu propunere
modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor;
-Nota DLDC referitoare la proiectul de Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al
Magistraturii. Comisia a decis transmiterea lucrării la Plenul Consiliului cu propunere modificare a Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii.
 a luat act de:
- informarea privind aspectele discutate în cadrul Grupului de lucru interinstituţional pentru dezvoltarea unui sistem de colectare a datelor statistice privind
infracţionalitatea motivată de ură;
- activităţile desfăşurate în proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de parchete".De asemenea, Comisia a decis că
nu se impune formularea de observaţii sau propuneri cu privire la cele trei rapoarte elaborate în cadrul proiectului.
 a apreciat că se impune dezvoltarea unei noi soluţii informatice, potrivit propunerii formulate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii organizaţionale
şi administrative a Consiliului Superior al Magistraturii" (Cod SIPOCA 760/MySMIS 135225).
 a dispus:
-transmiterea solicitării formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post de grefier
cu studii superioare juridice la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad către Secţia pentru procurori, cu propunere de aprobare;
-transmiterea solicitării formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov de ocupării unui post vacant temporar, în condiţiile art. 1341 din Legea nr.
304/2004, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş către Secţia pentru procurori, cu propunere de aprobare
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Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
1.Formarea auditorilor de justiție
a)
Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea

În conformitate cu Hotărârea nr. 27/04.03.2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, privind aprobarea Programului de formare inițială,
auditorii de justiție din anul II de studiu au desfășurat, în perioada 27 septembrie – 10 octombrie 2021, stagiul practic în cadrul formelor de exercitare a profesiei
de avocat. Stagiul are ca obiectiv cunoașterea de către auditorii de justiție a activităților specifice desfășurate în cadrul formelor de exercitare a profesiei de
avocat cu relevanță pentru profesia de magistrat, prin: familiarizarea auditorilor de justiție cu deontologia și organizarea profesiei de avocat, conștientizarea
rolului avocatului, precum și a imaginii de ansamblu a procesului de înfăptuire a actului de justiție, identificarea bunelor practici specifice exercitării profesiei
de avocat și aprofundarea procedurilor și a metodologiei de elaborare a actelor specifice profesiei de avocat;

Perioada 11 – 31 octombrie 2021 a fost dedicată pregătirii în vederea susținerii examenului de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, probele
din cadrul acestuia fiind programate în datele de 1, 3 și 5 noiembrie 2021.
2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 1-31 octombrie 2021 au fost organizate 8 activități de formare profesională la nivel
centralizat, după cum urmează:
 În perioada 7-8 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, seminarul în domeniul Metodologia actului de justiție. La seminar au participat 6 judecători
și 4 procurori.
 În perioada 7-8 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, seminarul în domeniul Combaterea criminalității informatice. La seminar au participat 16
procurori.
 În perioada 7-8 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, seminarul în domeniul Combaterea traficului de persoane. La seminar au participat 8
judecători și 6 procurori.
 În perioada 14-15 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, seminarul în domeniul Administrarea probatoriului în cauzele penale. La seminar au
participat 6 judecători și 8 procurori.
 În perioada 18-19 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, Conferința Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă – Executarea silită. La eveniment au
participat 25 de judecători, 1 magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și un reprezentant din categoria personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției.
 În perioada 18-19 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, seminarul în domeniul Dreptul muncii. La seminar au participat 14 judecători și un
reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției.
 În perioada 18-19 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, seminarul în domeniul Management judiciar. La seminar au participat 14 judecători.
 În perioada 21-22 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, seminarul în domeniul Tehnici de formare a adulților. La seminar au participat 7 judecători,
7 procurori și un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INM
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat,
în perioada 1 – 31 octombrie 2021 au fost organizate 6 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 4-5 octombrie 2021 s-a desfășurat, la Pitești, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La seminar au partipat 13
judecători.
 În perioada 7-8 octombrie 2021 s-a desfășurat, la Ploiești, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La seminar au participat
6 judecători.
 În perioada 7-8 octombrie 2021 s-a desfășurat, la Târgu Mureș, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La seminar au
participat 12 procurori.
 În perioada 11-12 octombrie 2021 s-a desfășurat, la București, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La seminar au
participat 14 procurori.
 În perioada 18-19 octombrie 2021 s-a desfășurat, la Constanța, workshop-ul cu tema Noul cod civil; Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat
11 judecători.
 În perioada 21-22 octombrie 2021 s-a desfășurat, la Iași, workshop-ul cu tema Noul cod civil; Noul cod de procedură civilă. La seminar au participat 5
judecători.
În cadrul Programului de formare continuă 2021, în perioada 1 - 31 octombrie 2021 au fost organizate 4 activități de formare profesională continuă, după
cum urmează:
 În perioada 6-8 octombrie 2021 a fost organizat, la București, seminarul cu tema Engleza juridică. Aspecte civile., înscris în catalogul EJTN. La seminar au
participat 8 judecători români și 8 magistrați europeni.
 În perioada 20-21 octombrie 2021 a fost organizat, la București, seminarul cu tema Interacțiunea cu minorii în timpul procedurilor judiciare, înscris în
catalogul EJTN. La seminar au participat 6 judecători și 2 procurori români, precum și un magistrat european.
 În perioada 26-29 octombrie 2021 a fost organizat, în format online, seminarul cu tema Evaluarea validității declarațiilor. La seminar au participat 12
procurori, 11 psihologi, precum și 3 reprezentanți din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INM.
În perioada 28-29 octombrie 2021 a fost organizat, în format online, seminarul cu tema Instrumente digitale de formare. E-tools. La seminar au participat 9
judecători, procurori, precum și un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor.
3.Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
 concurs de promovare pe loc în funcții de execuție a procurorilor – în perioada iulie-septembrie 2021, pentru ocuparea a 100 de locuri aferente gradului
profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal, 50 de locuri aferente gradului profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel,
30 de locuri aferente gradului profesional corespunzător PÎCCJ, 5 locuri aferente gradului profesional corespunzător PÎCCJ – Secția Parchetelor Militare, 5 locuri
aferente gradului profesional corespunzător Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, 3 locuri pentru personalul de specialitate juridică asimilat
judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al MJ, 3 locuri pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Inspecției
Judiciare și 3 locuri pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul CSM. În urma verificărilor, 646 de candidați au
îndeplinit condițiile legale de participare la concurs. La data de 12.09.2021 au avut loc probele scrise ale concursului, la care au participat 540 de candidați. Prin
Hotărârea Secției pentru procurori nr. 910 din 5.10.2021 au fost validate rezultatele concursului și s-a hotărât promovarea efectivă a candidaților admiși la
concurs.
 concurs de admitere la INM – în perioada iulie 2021 – aprilie 2022, pentru ocuparea a 300 de locuri de auditor de justiție (175 alocate pentru ocuparea
funcției de judecător și 125 alocate pentru ocuparea funcției de procuror), precum și pentru ocuparea a 8 posturi de personal de specialitate juridică asimilat
judecătorilor și procurorilor. La concurs s-au înscris 2501 candidați pentru locurile de auditor de justiție și 101 candidați pentru posturile de personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor. La data de 3 octombrie 2021 a avut loc prima probă a concursului – testul-grilă de verificare a
cunoștințelor juridice. În perioada 16-17 octombrie 2021 a avut loc proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, la care au participat 620 de candidați.
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 concurs de admitere în magistratură – în perioada iulie 2021 – martie 2022, pentru ocuparea a 75 de posturi de judecător la judecătorii și 50 de posturi
de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, distinct de acestea fiind aprobată lista posturilor (23 de judecător și 10 de procuror) pentru care se poate
dispune suplimentarea posturilor scoase la concurs. La concurs s-au înscris 1474 candidați. La data de 3 octombrie 2021 a avut loc prima probă a concursului –
testul-grilă de verificare a cunoștințelor juridice. În perioada 16-17 octombrie 2021 a avut loc proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, la care au
participat 264 de candidați.
 concurs de promovare în funcția de judecător la ÎCCJ – în perioada iulie – decembrie 2021, pentru ocuparea a 12 posturi vacante de judecător la ÎCCJ (2
la Secția I civilă, 2 la Secția a II-a civilă, 4 la Secția penală și 4 la Secția de contencios administrativ și fiscal). La concurs s-au înscris 40 de candidați. În luna
septembrie 2021 au avut loc stabilirea criteriilor de selecție și selecția celor 30 de lucrări/candidat, în perioada 29 octombrie – 3 noiembrie 2021 fiind programată
verificarea reprezentativității lucrărilor selectate și realizarea, după caz, a unei noi selecții.
 examen de absolvire a INM – în perioada septembrie – noiembrie 2021. Probele vor avea loc la datele de 1, 3 și 5 noiembrie 2021, la acestea urmând să
participe 210 de auditori de justiție (140 judecători și 70 procurori).
 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor – în perioada septembrie – decembrie 2021, aprobat prin Hotărârea nr.
835/7.09.2021 a Secției pentru procurori a CSM, pentru ocuparea unui număr de 245 de funcții vacante de procuror general, procuror general adjunct, primprocuror și prim-procuror adjunct la parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătorii. În urma verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare
la concurs/examen, 90 de candidați au fost admiși pentru participare. În perioada 27 octombrie – 8 noiembrie 2021 se desfășoară prima probă a
concursului/examenului – testarea psihologică, evaluarea capacității candidaților de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres
– test scris și interviu.
 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada septembrie – decembrie 2021, aprobat prin Hotărârea nr.
1086/23.09.2020 a Secției pentru judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 187 de funcții vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel,
tribunale și judecătorii. În urma verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs/examen, 79 de candidați au fost admiși pentru participare. În
perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2021 se desfășoară prima probă a concursului/examenului – testarea psihologică, evaluarea capacității candidaților de a
lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres – test scris și interviu.
4. Relații internaționale
În luna octombrie 2021, INM a fost reprezentat la următoarele evenimente organizate de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN):
 cea de-a doua întâlnire a membrilor Grupului de lucru „Programe” din cadrul Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), organizată în format hibrid, la
Salonic (Grecia), în perioada 14-15 octombrie 2021;
 întâlnirea punctelor naționale de contact (NCP) pentru activitățile EJTN, organizată în format hibrid, la Salonic (Grecia), în data de 13 octombrie;
 cea de-a doua întâlnire a membrilor Grupului de lucru „Program de schimb”, organizată în format hibrid, la Köln (Germania), în perioada 7-8 octombrie 2021
 sesiune demonstrativă privind instrumente de formare în mediul virtual (Zoom Rooms), organizată în data de 11 octombrie 2021, cu sprijinul Centrului de
studii juridice și de formare profesională judiciară din Olanda (SSR)
De asemenea, INM a fost reprezentat în cadrul webinarului privind independența procurorilor în statele din Europa Centrală, eveniment organizat în data
de 20 octombrie 2021, de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, în colaborare cu Parchetul General din Estonia.
Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
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În luna octombrie 2021, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială a continuat activitatea de formare inițială pentru promoția 2021, durata
de școlarizare fiind de 6 luni, respectiv 22 iunie – 22 decembrie 2021.
Planul de învăţământ este conceput în mod distinct, în funcţie de specializarea grefierilor, care impune şi desfăşurarea activităţii de formare iniţială a acestora
în mod diferenţiat, pentru instanţe, respectiv pentru parchete. În planul de învățământ, cel mai mare număr de ore este alocat disciplinelor fundamentale:
Procedură civilă şi Procedură penală (instanțe), Urmărire penală și Registratură, grefă și arhivă (parchete). Planul de învățământ cuprinde și alte discipline
esențiale în pregătirea viitorilor grefieri, precum Informatică aplicată (Windows, Word, ECRIS, Statistică), Dactilografie, Managementul activității grefierului,
Cooperare judiciară internațională, Dreptul Uniunii Europene sau Drepturile omului în procesul civil și penal. Activitatea de formare a cursanților vizează și
componenta non juridică, în cadrul disciplinelor Deontologie şi Abilităţi non juridice.
În intervalul 04-17 octombrie 2021 s-a desfășurat a doua etapă a stagiului practic a cursanților în instanțe și parchete, potrivit unui program stabilit şi
comunicat instanţelor judecătorești şi parchetelor. Stagiul de practică s-a desfășurat sub coordonarea îndrumătorilor de stagiu din instanțe și parchete și a
constat într-o pregătire practică aplicată, în măsură să ajute viitorii grefieri la îndeplinirea atribuțiilor care le vor reveni în instanțe şi parchete.
În cursul aceleiași luni, prin Hotărârea nr. 62 din 07 octombrie 2021, Consiliul de Conducere al SNG a aprobat Tematica pentru examenul de absolvire a Școlii,
promoția 2021, iar prin Hotărârea nr. 63/07.10.2021 au fost stabilite perioada de reexaminare, planificarea examenelor de absolvire, normarea activităților
desfășurate de către membrii comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor, constituite pentru examenul de absolvire a Școlii, promoția 2021
Prin Hotărârea nr. 147 din 21 octombrie 2021, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de examinare şi de soluţionare a
contestaţiilor pentru examenul de absolvire al Şcolii Naţionale de Grefieri, promoţia 2021.
În luna octombrie 2021, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat cursuri de formare profesională continuă conform
Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea.
Astfel, în cursul lunii de referință, s-a înregistrat un număr de 435 participări la următoarele acțiuni de formare organizate în cadrul Departamentului de
formare profesională continuă:
 1 seminar organizat în cadrul proiectului Judicial Training and Capacity Building finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
Acest seminar din domeniul managementului activității grefierului după ședința de judecată – Tehnici/Standarde comune pentru redactarea încheierilor și a
hotărârilor judecătorești – în materie penală – s-a desfășurat în perioada 11-12.10.2021, la Hotel Yesterday din București și au participat 15 grefieri.
 4 acțiuni de formare profesională continuă, organizate în cadrul proiectului Creșterea gradului legislative, cod SIPOCA 455, Cod MySMIS 118716, finanțat
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. La aceste seminare au participat 62 grefieri, după cum urmează:
- la Centrul de pregătire Bârlad:
 un seminar cu tema Abilități non-juridice, desfășurat în perioada 29.09-01.10.2021, la care au participat 13 grefieri.
- la Centrul de pregătire Cheia:
 un seminar cu tema Asociații și fundații, desfășurat în perioada 04-06.10.2021, la care au participat 18 grefieri.
 un seminar cu tema Etică profesională, desfășurat în perioada 13-15.10.2021, la care au participat 16 grefieri.
 un seminar cu tema Executări civile, desfășurat în perioada 18-20.10.2021, la care au participat 15 grefieri.
 4 seminare online de tip webinar, organizate la nivel descentralizat la care au participat 358 de grefieri, astfel:
 1 seminar cu tema Regulamentul (UE) nr. 679/2016 - protecția datelor cu caracter personal, organizat la data de 28.10. 2021, la care au participat 153 de
grefieri de la Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel București și Curtea de Apel Craiova;
 2 seminare cu tema Reflectarea activității grefierului în aplicația ECRIS. Preluarea și utilizarea înregistrărilor în aplicația TDS, organizate la data de
22.10.2021, la care au participat 172 grefieri de la Curtea de Apel București, Curtea de Apel Constanța, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Târgu Mureș și
Curtea de Apel Timișoara;
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 1 seminar cu tema Dezvoltare personală și programare neurolingvistică, organizat la data de 25.10.2021, la care au participat 33 de grefieri de la Curtea
de Apel Pitești și Curtea de Apel Suceava.
Cu sprijinul Departamentului relații internaționale, la data de 14.10.2021 a fost depusă, prin sistemul electronic MySMIS, cererea de finanțare cu titlul
FEPEAJU-Formare eficientă pentru practici etice, administrative și judiciare unitare, solicitând finanțare din Programul Operațional Capacitate Administrativă,
axa prioritară 2, obiectivul specific 2.3, în cadrul cererii de proiecte nr. IP22/2021 (POCA/945/2/3).
Până la finalul lunii octombrie 2021 cererea de finanțare a parcurs etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității și a fost acceptată de
Autoritatea de Management, urmând să intre în etapa de evaluare tehnică și financiară.
Prin intermediul acestui proiect, Școala Națională de Grefieri va contribui la atingerea obiectivului specific Asigurarea unei transparențe și integrități
sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățiri accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, prin organizarea în anii 2022-2023 de
activități de formare profesională destinate personalului auxiliar de specialitate din sistemul judiciar din România, de natură să contribuie, în final, la creşterea
calităţii şi performanţei sistemului judiciar.
De asemenea, în perioada de referință s-a stabilit calendarul pentru organizarea în luna noiembrie 2021 a celor trei sesiuni de formare online cu tema
Utilizarea aplicației ReJust și au continuat cursurile eLearning organizate de Departamentul de formare profesională continuă pe platforma
http://formareonline.grefieri.ro/cursuri.
Școala Națională de Grefieri, prin Departamentul relații internaționale, a continuat, și în această perioadă, implementarea proiectului cu titlul Creșterea
gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative.
În perioada raportată au fost elaborate, centralizate și verificate documentele necesare în vederea transmiterii, prin aplicația Mysmis, la data de 26
octombrie, a Cererii de rambursare nr. 10, aferentă perioadei 14.07.2021 până la 14.10.2021 și a documentelor justificative, precum și a Raportului de progres
aferent Cererii de rambursare nr. 10.
Școala Națională de Grefieri, prin același departament, a continuat în această perioadă implementarea proiectului Formarea profesională și consolidarea
capacității la nivelul sistemului judiciar (Judicial Training and Capacity Building), co-finanțat prin Programul Justiție aferent Mecanismului Financiar Norvegian
2014-2021.
În luna octombrie 2021 au fost elaborate anexele și au fost centralizate, scanate și organizate documentele aferente perioadei 1 iunie – 30 septembrie
2021, potrivit Instrucțiunii OP nr. 3/2019, pe fiecare activitate în parte (acțiuni de formare, management, documente justificative aferente cheltuielilor salariale
cu echipa de management și cheltuielilor aferente experților). Acestea au fost transmise promotorului de proiect, Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea
întocmirii raportului intermediar de progres nr. 11.
În cadrul proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar – cod SIPOCA
454/cod MySMIS 118765, în cursul lunii octombrie 2021 au fost transmise liderului de proiect documentele referitoare la formularea Cererii de rambursare nr.
15.
În data de 7 octombrie 2021, a avut loc la sediul Ministerului Justiției evaluarea României în cadrul sesiunii de evaluare reciprocă între statele membre,
având ca obiect analizarea aplicării și implementării la nivel național a obligațiilor internaționale în materia combaterii criminalității. Evaluarea a vizat aplicarea
deciziilor-cadru 2002/584/JAI și 2008/909/JAI. Din partea Școlii Naționale de Grefieri au participat directorul SNG și un reprezentant al Departamentului relații
internaționale.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, prin intermediul Departamentului de formare a formatorilor, a fost declanșată
o procedură de selecție pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de formare profesională inițială – judecător, la
disciplina Procedură civilă.
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