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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 11 martie 2021, ora: 10:00
Punctul 1

4540/2021

NUMIRE IN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a
Curţii de Apel Iaşi a domnului judecător CHIRIAC ADRIAN (4283/2021)
2. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale a
Curţii de Apel Timişoara a doamnei judecător CRISTINA MARIA DICA (4139/2021)
3. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ și fiscal a
Tribunalului Suceava a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel DĂNILĂ CRISTINA
DANIELA (4468/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Numirea domnului judecător CHIRIAC ADRIAN în funcţia de preşedinte al
Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Iaşi, pe o perioadă de 3
ani, începând cu data de 23.03.2021.
2. Numirea doamnei judecător CRISTINA MARIA DICA în funcţia de preşedinte al
Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Timişoara, pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 23.03.2021.
3. Numirea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel DĂNILĂ
CRISTINA DANIELA în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios
administrativ și fiscal a Tribunalului Suceava, pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 12.03.2021.
Hotărârea nr. 322
Hotărârea nr. 323
Hotărârea nr. 324
Punctul 2

4541/2021

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa a domnului
ERCULESCU NARCIS, judecător cu grad profesional de curte de apel, vicepreşedinte al acestei
instanţe (4291/2021)
2. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila a doamnei DANIELA
TEODORESCU, judecător cu grad profesional de curte de apel, delegată în funcţia de preşedinte
al Secţiei penale al acestei instanţe (3778,3779/2021)
3. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Brăila a
doamnei ANDREEA CARMEN BELEI, judecător la Judecătoria Brăila (3778,3779/2021)

4. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Bistrița a domnului
judecător CROITORIU CĂTĂLIN (4515/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
ERCULESCU NARCIS, vicepreşedinte al acestei instanţe, în funcţia de
preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa, începând cu data de 12.03.2021, până la
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
2.1. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel DANIELA
TEODORESCU, preşedinte cu delegaţie al Secţiei penale a Judecătoriei Brăila,
în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila, începând cu data de
12.03.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
2.2. Încetarea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
DANIELA TEODORESCU în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei
Brila, începând cu data delegării sale în funcția de vicepreşedinte al Judecătoriei
Brăila. (unanimitate)
3. Delegarea doamnei judecător ANDREEA CARMEN BELEI în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Brăila, începând cu data de
12.03.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (unanimitate)
4. De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii,
având în vedere dispoziţiile art. 27 alin.(3) din Legea nr.317/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi art.45 alin.(3) raportat la 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 2.4. pe
ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. ( 3 voturi DA, 4 voturi NU, 1 vot nul)
Hotărârea nr. 325
Hotărârea nr. 326
Hotărârea nr. 327
Punctul 3

4542/2021

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Tulcea, a doamnei judecător STOIAN IZABELA (4533/2021)
2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făurei, a
domnului judecător DUMITRAN MARIUS-ANDREI (3781/2021)
3. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făget a doamnei
DIANA-EMANUELA PERVU-MILOSTEAN, judecător cu grad profesional de tribunal (4365/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Tulcea a doamnei judecător STOIAN

IZABELA, începând cu data de 26.03.2021, până la ocuparea funcţiei, prin
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 7 Da, 1 Nul)
2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făurei a
domnului judecător DUMITRAN MARIUS-ANDREI, începând cu data de
18.03.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 7 Da, 1 Nul)
3. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal
DIANA-EMANUELA PERVU-MILOSTEAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Făget, începând cu data de 19.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs
sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 7 Da, 1 Nul)
Hotărârea nr. 328
Hotărârea nr. 329
Hotărârea nr. 330
Punctul 4

4536/2021

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE
1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna STĂNIŞOR VERA,
judecător la Curtea de Apel Bacău (3965/2021)
2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna GEORGESCU
MARINELA, judecător la Tribunalul Olt (3941/2021)
3. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BARAC CONSTANŢA
IULIA, judecător la Judecătoria Constanţa (36335/2021)
4. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BACIU ELISABETAROSITA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Râmnicu Vâlcea
(4564/2021)
5. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna STOENESCU DORINA,
judecător la Judecătoria Calafat (4307/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind: (7 Da, 1 Nul)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STĂNIŞOR VERA, judecător
la Curtea de Apel Bacău.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 18.03.2021, a
doamnei GEORGESCU MARINELA, judecător la Tribunalul Olt.
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BARAC CONSTANŢA IULIA,
judecător la Judecătoria Constanţa.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 05.04.2021, a
doamnei BACIU ELISABETA-ROSITA, judecător cu grad profesional de curte de
apel la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.
5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.04.2021, a
doamnei STOENESCU DORINA, judecător la Judecătoria Calafat.
Hotărârea nr. 331
Hotărârea nr. 332

Hotărârea nr. 333
Hotărârea nr. 334
Hotărârea nr. 335
Punctul 5

4379/2021

ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE
Cererea domnului judecător cu grad de tribunal DANIEL MARCU, de eliberare din funcţia de
preşedinte al Secţiei I civile a Judecătoriei Timişoara, ca urmare a demisiei (4245/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
eliberarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal DANIEL MARCU
din funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Judecătoriei Timişoara, începând cu
data de 15.03.2021, ca urmare a demisiei. (unanimitate)
Hotărârea nr. 336
Punctul 6

4577/2021

OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINTĂ
1. Solicitarea Curții de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post
de judecător la Judecătoria Turda (4206/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la
Judecătoria Turda, în condiţiile art 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. (7 Da, 1 Nul)
Hotărârea nr. 337
Punctul 7

4377/2021

DETAȘARE/DELEGARE/PRELUNGIRE DELEGARE
1. Solicitarea Tribunalului Dâmboviţa de detaşare la această instanţă a domnului POPA VALERICĂ
NOROCEL, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Găeşti (3701/2021)
2. Solicitarea de delegare/detașare la Judecătoria Roman a unor judecători din circumscripția altor
curți de apel din țară (23449/2021)
3. Solicitarea Curții de Apel Târgu - Mureș de delegare a domnului judecător cu grad profesional
de tribunal ARONESCU NICOLAIE TIBERIU, de la Judecătoria Podu-Turcului la Tribunalul
Harghita (4169/2021)
4. Solicitarea de prelungire a delegării la Tribunalul Braşov a domnului judecător POTÂRNICHIE
FLORIN de la Tribunalul Harghita (3869/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Detaşarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal POPA
VALERICĂ NOROCEL, de la Judecătoria Găești la Tribunalul Dâmboviţa, pe o
perioadă de 1 an, începând cu data de 15.03.2021. (unanimitate)

2. Respingerea propunerii privind detaşarea domnului judecător BĂRBIERU
IONEL, de la Judecătoria Botoșani la Judecătoria Roman. (1 admitere, 7
respingere)
3. Respingerea propunerii privind delegarea doamnei judecător UTO CĂTĂLINA
LORENA, de la Judecătoria Ploiești la Judecătoria Roman. (2 admitere, 6
respingere)
4. Respingerea propunerii privind delegarea domnului judecător cu grad
profesional de tribunal ARONESCU NICOLAIE TIBERIU, de la Judecătoria Podu
Turcului la Tribunalul Harghita. (2 admitere, 6 respingere)
5. Prelungirea delegării la Tribunalul Braşov a domnului POTÂRNICHIE FLORIN,
judecător la Tribunalul Harghita, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data
de 13.04.2021. (5 admitere, 3 respingere)
Hotărârea nr. 338
Hotărârea nr. 339
Hotărârea nr. 340
Hotărârea nr. 341
Punctul 8

4359/2021

EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii
(2643/2021)

nr.1286/27.11.2014 a

Plenului Consiliului

Superior

al

Magistraturii

2. Efectele Hotărârii nr.883/20.08.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (3485/2021)
3. Reincluderea în fondul de rezervă a unui post acordat prin Ordinul Ministrului Justiției nr.
3518/C/08.09.2020 şi încetarea parţială a efectelor Hotărârii nr. 985/9.07.2020 a Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce priveşte postul repartizat Judecătoriei
Balş (1186/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Încetarea efectelor Hotărârii nr.1286/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii, începând cu data de 01.03.2021, ca urmare a eliberării din
funcție, prin pensionare, a domnului judecător A.V.V.
2. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii nr.883/20.08.2013 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii în ceea ce o privește pe doamna judecător N.N., având
în vedere încadrarea doamnei judecător pe un post vacant în cadrul instanței,
începând cu data de 01.03.2021.
3. Reincluderea în fondul de rezervă a postului repartizat Judecătoriei Balş prin
Ordinul Ministrului Justiției nr. 3518/C/08.09.2020, începând cu data publicării în
Monitorul Oficial a decretului de eliberare din funcție, prin pensionare, a doamnei
judecător L.D., dar nu mai devreme de 15.03.2021, precum și încetarea parţială a
efectelor Hotărârii nr. 985/09.07.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii.
Hotărârea nr. 342
Hotărârea nr. 343
Hotărârea nr. 344

Punctul 9

4543/2021

Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada noiembrie 2020 - martie 2021
(20787/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Respingerea contestației formulate de doamna Tugearu Mihaela, candidat la
concursul de ocupare a posturilor vacante de magistrat-asistent la Secția
Penală.
2. Respingerea solicitării formulate de doamna Marcu Maria candidat la
concursul de ocupare a posturilor vacante de magistrat-asistent la Secția
Penală.
3. Respingerea memoriului doamnei Mihăilescu Mădălina candidat la concursul
de ocupare a posturilor vacante de magistrat-asistent la Secția de contencios
administrativ și fiscal.
4. Respingerea memoriului domnului MITITELU MIHAI candidat la concursul de
ocupare a posturilor vacante de magistrat-asistent la Secția penală.
5. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de
magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada
noiembrie 2020 - martie 2021, conform tabelului publicat la data de 03.03.2021.
Hotărârea nr. 345
Punctul 10

4431/2021

Organizarea concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în funcţii de
conducere la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii (3880/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru numirea
judecătorilor în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale
specializate şi judecătorii în perioada martie-iunie 2021, cu observațiile
formulate în cadrul comisiei nr. 2 judecători/09.03.2021. (unanimitate)
2. Aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului, conform anexei 1.
(unanimitate)
3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit, cu
unanimitate, posturile de conducere vacante de preşedinte şi vicepreşedinte de
la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, ce urmează a fi scoase la concurs, cu
includerea funcțiilor de conducere vacante până la data de 16.07.2021, inclusiv,
mai puţin funcţiile de preşedinte al Judecătoriei Însurăţei, respectiv
vicepreședinte al Curții de Apel Brașov. (6 voturi pentru "neincludere", 2 voturi
pentru "includere", respectiv 6 voturi pentru "neincludere", 1 vot pentru
"includere", 1 vot nul)

5. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
aprobarea tematicii şi bibliografiei concursului/examenului, conform anexei 3.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 346
Punctul 11

3406/2021

Sesizarea privind posibila afectare a imparţialităţii domnului judecător MARIUS CRISTIAN
EPURE, preşedintele Curţii de Apel Constanţa (Raportul Inspecţiei Judiciare nr.21-246/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere
dispoziţiile art.27 alin.(3) din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art.45 alin.(3) raportat la 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 unei şedinţe
viitoare. ( 4 voturi DA, 1 vot NU, 3 voturi nule)

