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PLENUL
Ordinea de zi soluționată din 08 octombrie 2020, ora: 10:00
Punctul 1

18091/2020

Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a
Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare
a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului
European (EPPO) (16567/2020)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere dispoziţiile art.27
alin.(3) din Legea nr.317/20104, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi art.17 alin.(5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.1073 din 03.12.2018, a hotărât înscrierea punctului
sus-menţionat pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Plenului.
Punctul 2

18092/2020

Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare (14966/2020)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere dispoziţiile art.27
alin.(3) din Legea nr.317/20104, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi art.17 alin.(5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.1073 din 03.12.2018, a hotărât înscrierea punctului
sus-menţionat pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a Plenului.
Punctul 3

18555/2020

1. Propunerea de încetare a calităţii de coordonator de practică al Institutului Naţional al
Magistraturii (18399/2020)
2. Propunerea de numire în calitatea de formator cu normă întreagă la Institutul Naţional al
Magistraturii (17943/2020)
Soluţie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea calităţii de
coordonator de practică pentru doamna judecător ELENA POPESCU,
coordonator de practică pentru auditorii de justiţie – anul II de studiu la
Judecătoria Târgu Jiu, care, începând cu data de 21.08.2020, îşi desfăşoară
activitatea în cadrul Tribunalului Gorj. (unanimitate)

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de
formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul familiei a doamnei CRISTINA
RALUCA RADU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. (unanimitate)
Hotărârea nr. 174
Hotărârea nr. 175
Punctul 4

17904/2020

MODIFICARE COMISIE DE EVALUARE
1. Modificarea comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buftea (2/17355/2020)
2. Modificarea comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Giurgiu (2/17341/2020)
3. Modificarea comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Mehedinţi
(2/17980/2020)
4. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Bistriţa-Năsăud (3/16889/2020)
5. Modificarea comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Cluj
(17438/2020)
6. Modificarea comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş
(2/18288/2020)
7. Modificarea comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Caraş-Severin
(18200/2020)
8. Modificarea comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi (18340/2020)
9. Modificarea comisiei de evaluare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Iaşi (18344/2020)
10. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de
Apel Cluj (2/18545/2020)
11. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului
de pe lângă Tribunalul Hunedoara (2/18622/2020)
Soluţie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Buftea, după cum
urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător RAMONA
BUŞU, în locul doamnei judecător ELISABETA MIHAELA IORDĂCHESCU;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător VALENTIN
DRAGOMIR, în locul domnului judecător ALEXANDRU DINU, delegat la
Tribunalul Ilfov pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.04.2020.
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Giurgiu, după cum
urmează:

(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător NICOLETA
RAMONA NICULA, în locul doamnei judecător Niculescu Doina Maria.
3. Cu privire la componenţa componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor
din cadrul Tribunalului Mehedinţi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât următoarele:
(unanimitate)
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător MIHAELA
POPESCU;
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător NARCISA
MIHAELA BUZAN (fostă Mudava);
- reînvesteşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător CLAUDIU
TAVI BRANDIBUR.
4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Bistriţa-Năsăud, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna prim procuror adjunct
delegat ŞIPOŞ DIANA LUMINIŢA, în locul doamnei procuror Pop Ionelia, căreia
i-a încetat cel de-al doilea mandat la data de 04.07.2020;
- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul procuror delegat BURJE
OVIDIU SORIN, în locul domnului procuror Nicolescu Emilian Dragoş, căruia i-a
încetat cel de-al doilea mandat la data de 04.07.2020.
5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Specializat Cluj,
după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător VOICHIŢA
GRUNEA, în locul doamnei judecător Camelia Cengher;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător CLAUDIU
GLIGAN, în locul doamnei judecător Nicoleta Coşa;
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător ANCUŢA
PAVELESCU, în locul doamnei judecător Simona Ivănescu.
6. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul
Curţii de Apel Târgu-Mureş, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât următoarele:
(unanimitate)
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător DIMA
FLORIN, căruia îi va înceta primul mandat la data de 12.10.2020;

- reînvesteşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător MUREŞAN
SIMONA TEODORA, căreia i-a încetat primul mandat la data de 27.10.2018.
7.1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului CaraşSeverin, după cum urmează:
(unanimitate)
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător BÎRSESCU
ROBERT-ALEXANDRU;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător CIPU-DRĂGHICI
VALENTIN-COSMIN,vicepreşedintele instanţei, în locul doamnei judecător
Cotolan Maria;
- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător CHISEEV ALINNARCIS, în locul doamnei judecător Aldea Corina.
7.2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Judecătoriei
Reşiţa, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ROTARIU
LOREDANA-MARIA, în locul doamnei judecător Sărac Mariana, transferată,
începând cu data de 01.07.2018, la Judecătoria Timişoara;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător VEGHEŞ ANATEODORA, în locul doamnei judecător Hodorcă Luisa Fabiola, transferată,
începând cu data de 01.04.2019, la Judecătoria Timişoara;
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător ROIESCU
CLAUDIA, în locul doamnei judecător Pavel Anca, transferată, începând cu data
de 15.02.2019, la Tribunalul Timiş.
7.3. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul
Judecătoriilor Caransebeş, Oraviţa şi Moldova Nouă, Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii a hotărât următoarele:
(unanimitate)
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ROTARIU
LOREDANA-MARIA;
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător VEGHEŞ
ANA-TEODORA;
- reînvesteşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător ROIESCU
CLAUDIA.
8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi, după cum
urmează:
(unanimitate)

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător POPA ŞTEFAN
ANDREI, în locul doamnei judecător Culea Gabriela,
căreia i-a
expirat mandatul.
9. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de
Apel Iaşi, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror BOCAI ADINA,
în locul domnului procuror Ispir Iulian, căruia i-a încetat cel de-al doilea mandat;
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror şef secţie
judiciară CARABULEA IULIAN;
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna procuror general
adjunct PAMFIL MIHAELA LAURA, în locul domnului Borş Mircea, fost procuror
general adjunct, eliberat din funcţie, prin pensionare.
10. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de
Apel Cluj, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător ANDREIEŞ
VIRGIL-VIOREL, în locul domnului judecător Chitidean Valentin, căruia i-a
încetat cel de-al doilea mandat la data de 04.05.2020;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător Al HAJJAR
SIMONA-MIHAELA, în locul domnului judecător Ungur Liviu, căruia i-a încetat
cel de-al doilea mandat la data de 27.10.2019;
- numeşte în calitate de membru supleant pe pe doamna judecător ILIEŞ
CLAUDIA-IOANA, în locul domnului judecător Mitea Valentin.
11. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
componenţei comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror MATEI
GHEORGHE, în locul doamnei procuror Dobra-Sîrb Anca Elena, eliberată din
funcţie, prin pensionare, la data de 15.04.2020.
Hotărârea nr. 176
Hotărârea nr. 177
Hotărârea nr. 178
Hotărârea nr. 179
Hotărârea nr. 180
Hotărârea nr. 181
Hotărârea nr. 182
Hotărârea nr. 183
Hotărârea nr. 184
Hotărârea nr. 185
Hotărârea nr. 186

Punctul 5

15171/2020

TRANSFORMARE POSTURI
1. Transformarea unui post din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, ca
urmare a promovării în grad profesional a unui funcţionat public (2632/2020)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea statului de
funcţii şi de personal al Consiliului Superior al Magistraturii, prin transformarea
postului nr.162 de consilier clasa I, gradul profesional asistent – funcţie publică
din cadrul Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale – Serviciul
programe europene şi internaţionale. în post de consilier clasa I, gradul
profesional principal –funcţie publică în cadrul aceluiaşi compartiment.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 187
Punctul 6

19002/2020

PLÂNGERI PREALABILE
1. Plângerea prealabilă formulată de domnul ROMAN VLAD VIRGIL împotriva Hotărârii nr.
73/30.04.2020 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (13098/2020)
2. Plângerea prealabilă formulată de domnul procuror IORDACHE COSMIN ADRIAN şi Asociaţia
"Mişcarea pentru apărarea statutului procurorilor" împotriva Hotărârii nr. 43/05.03.2020 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii (10993/2020)
3. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător BOGDAN CAMELIA, în prezent
suspendată din funcţie, împotriva Regulamentului de organizare şi funcţionare al CSM, în ceea ce
priveşte procedura de soluţionare a cererilor de apărare a reputaţiei (14898/2020)
4. Plângerea prealabilă formulată de petenţii STĂNESCU LUCIAN PARTENIE, STOICA ADRIAN
FLORIN, BAUL ADELA MIRELA, COJUSNEANU SILVANA BIANCA ANASSTASIA şi STOIAN
NICOLAE RADU (14390/2020)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(majoritate)
1) respingerea plângerii prealabile formulate de domnul ROMAN VLAD VIRGIL
împotriva Hotărârii nr. 73/30.04.2020 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii;
2) respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de
domnul procuror IORDACHE COSMIN ADRIAN şi Asociaţia "Mişcarea pentru
apărarea statutului procurorilor" împotriva Hotărârii nr. 43/05.03.2020 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii;
3) respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de
doamna judecător BOGDAN CAMELIA, în prezent suspendată din
funcţie, împotriva Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Superior al Magistraturii, în ceea ce priveşte procedura de soluţionare a cererilor
de apărare a reputaţiei;

4) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de petenţii
STĂNESCU LUCIAN PARTENIE, STOICA ADRIAN FLORIN, BAUL ADELA
MIRELA, COJUSNEANU SILVANA BIANCA ANASSTASIA şi STOIAN NICOLAE
RADU.
Punctul 7

20657/2019

Raportul de constatări faptice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecţiei
Judiciare pentru anul 2016
Raportul de constatări faptice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecţiei
Judiciare pentru anul 2018 (15560/2019)
Raportul de constatări faptice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecţiei
Judiciare pentru anul 2019 (7960/2020)
Soluţie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca rămasă fără obiect
analizarea Raportului de constatări faptice aferent misiunii de audit extern al
managementului Inspecţiei Judiciare pentru anul 2016. (majoritate: 11 voturi DA;
7 voturi NU)
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul de constatări
faptice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecţiei Judiciare
pentru anul 2018. (majoritate: 11 voturi DA, 7 voturi NU)
3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul de constatări
faptice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecţiei Judiciare
pentru anul 2019. (majoritate: 11 voturi DA, 7 voturi NU)
Hotărârea nr. 188
Hotărârea nr. 189
Hotărârea nr. 190
Punctul 8

19171/2020

Avizarea doamnei procuror ŞTEFANIA STAN în calitate de punct de contact în cadrul Reţelei
de experţi privind echipele comune de anchetă (DAERIP nr.18621/2020)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a
hotărât acordarea avizului conform în vederea numirii doamnei ŞTEFANIA
STAN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Serviciul de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi
programe, ca punct de contact al României în cadrul Reţelei de experţi privind
echipele comune de anchetă. (majoritate: 17 voturi DA, 1 vot NU)
Hotărârea nr. 191
Punctul 9

19179/2020

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind desfăşurarea pe perioada stării de
alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din
sistemul justiţiei (DLDC nr.19060/2020)

Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a
avizat favorabil proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind
desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, cu observaţiile
formulate în cadrul Comisiei nr.1 din şedinţa de la data de 07.10.2020.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 173

