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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 07 noiembrie 2019, ora: 10:00
Punctul 1

20464/2019

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1) Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Suceava a
domnului judecător NECHITA MARICEL (20540/219)
2) Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Târgu Mureş a
doamnei judecător GHEORGHIU LIANA GABRIELA (20588/219)
3) Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ
şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a doamnei judecător LINUL DIANA EMILIANA (19942/219)
4) Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sibiu a doamnei
judecător CZIKA DANIELA-MARIA (20349/219)
5) Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a a II-a civilă de contencios administrativ
şi fiscal a Tribunalului Sibiu a domnului judecător SEBEŞAN ANDREI VLĂDUŢ (20348/219)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Suceava a
domnului judecător NECHITA MARICEL, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
de 01.12.2019. (unanimitate)

2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Târgu Mureş a
doamnei judecător GHEORGHIU LIANA GABRIELA, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 08.11.2019. (9 voturi Da, 1 vot Nu)

3. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a doamnei judecător LINUL
DIANA EMILIANA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 08.11.2019.
(unanimitate)
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4. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sibiu a doamnei
judecător CZIKA DANIELA-MARIA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
08.11.2019. (unanimitate)

5. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Sibiu a domnului judecător SEBEŞAN ANDREIVLĂDUŢ, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 08.11.2019. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1442
Hotărârea nr. 1443
Hotărârea nr. 1444
Hotărârea nr. 1445
Hotărârea nr. 1446
Punctul 2

20200/2019

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a
doamnei judecător ANE-MARIE-NICOLETA MANEA (20755/2019)
2) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I-a civilă a Tribunalului Constanţa a
doamnei judecător ENACHE CHIRAŢICA (19857/2019)
3) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Constanţa a
domnului judecător LICĂ LUCIAN (19817/2019)
4) Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bihor a domnului
judecător CĂLIN-TRAIAN SABĂU (19147/2019)
5) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Vâlcea a doamnei judecător MARINA ANDRA RODICA
(19951/2019)
6) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Buzău a doamnei
judecător BUCUR IULIANA MIHAELA (19916/2019)
7) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Bihor a doamnei
judecător OANA BRUMĂ (19148/2019)
8) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Maramureş a
doamnei judecător ALB CODRUŢA VIOLETA (21009/2019)
9) Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Videle a domnului
judecător MARIUS-AURELIAN NICOLAE (19546/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
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1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a
doamnei judecător ANNE-MARIE-NICOLETA MANEA, începând cu data de
08.11.2019, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (unanimitate)

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I-a civilă a Tribunalului Constanţa a
doamnei judecător ENACHE CHIRAŢICA, începând cu data de 08.11.2019, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(unanimitate)

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Constanţa a
domnului judecător LICĂ LUCIAN, începând cu data de 08.11.2019, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(unanimitate)

4. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bihor a domnului judecător
CĂLIN-TRAIAN SABĂU, preşedinte al Secţiei I civilă a instanţei, începând cu data
de 08.11.2019, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Vâlcea a doamnei judecător MARINA ANDRA
RODICA, începând cu data de 08.11.2019, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)

6. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Buzău a
doamnei judecător BUCUR IULIANA MIHAELA, începând cu data de 08.11.2019,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(9 voturi Da, 1 vot Nu)

7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Bihor a
doamnei judecător OANA BRUMĂ, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data
delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bihor a domnului judecător
CĂLIN-TRAIAN SABĂU, respectiv 08.11.2019. (unanimitate)
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8. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Maramureş a
doamnei judecător ALB CODRUŢA VIOLETA, începând cu data de 08.11.2019, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(unanimitate)

9. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Videle a domnului judecător
MARIUS-AURELIAN NICOLAE, începând cu data de 08.11.2019, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9
voturi Da, 1 vot Nu)
Hotărârea nr. 1447
Hotărârea nr. 1448
Hotărârea nr. 1449
Hotărârea nr. 1450
Hotărârea nr. 1451
Hotărârea nr. 1452
Hotărârea nr. 1453
Hotărârea nr. 1454
Hotărârea nr. 1455
Punctul 3

20199/2019

PRELUNGIRE DELEGARE
1) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului
Constanţa a doamnei judecător PASCU SANDA IOANA (19858/2019)
2) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bihor a domnului judecător VLADIMIR BIRĂU (19143/2019)
3) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului
Braşov a doamnei judecător TOCĂNIE ALINA CAMELIA (20594/2019)
4) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului
Ilfov a domnului judecător NICOLAESCU MIHNEA CONSTANTIN(20944/2019)
5) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj a
domnului judecător SPĂTARIU GEORGE MARCEL (21509/2019)
6) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti a
domnului judecător CHIŞ CĂTĂLIN VASILE (19875/2019)
7) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Marghita a domnului
judecător MARIAN BOZGA (19144/2019)
8) Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Costeşti a doamnei
judecător BĂDIN DELIA ALEXANDRA (21466/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (9 voturi
Da)
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1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a Civilă a Tribunalului
Constanţa a doamnei judecător PASCU SANDA IOANA, începând cu data de
15.10.2019, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bihor a domnului judecător VLADIMIR BIRĂU,
începând cu data de 18.10.2019, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului
Braşov a doamnei judecător TOCĂNIE ALINA CAMELIA, începând cu data de
12.10.2019, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ilfov
a domnului judecător NICOLAESCU MIHNEA CONSTANTIN, începând cu data de
28.11.2019, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
5. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj a
domnului judecător SPĂTARIU GEORGE MARCEL, începând cu data de 17.11.2019,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti a
domnului judecător CHIŞ CĂTĂLIN-VASILE, începând cu data de 10.11.2019, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Marghita a domnului
judecător MARIAN BOZGA, începând cu data de 27.10.2019, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
8. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Costeşti a doamnei
judecător BĂDIN DELIA ALEXANDRA, începând cu data de 15.11.2019, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
Hotărârea nr. 1456
Hotărârea nr. 1457
Hotărârea nr. 1458
Hotărârea nr. 1459
Hotărârea nr. 1460
Hotărârea nr. 1461
Hotărârea nr. 1462
Hotărârea nr. 1463
Punctul 4

20819/2019
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DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE
1. Propunerea de delegare a domnului judecător GURIŢĂ MANOLE DANIEL de la Tribunalul Ilfov la
Tribunalul Buzău (19157/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
respingerea propunerii de delegare la Tribunalul Buzău a domnului judecător
GURIŢĂ MANOLE DANIEL de la Tribunalul Ilfov. ( 2 voturi admitere, 8 voturi
respingere)
Hotărârea nr. 1464
Punctul 5

20619/2019

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE
Cererea domnului EUGEN MORTU, judecător în cadrul Tribunalului Galaţi, de acordare a avizului
anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani (18934/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea
avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului EUGEN MORTU, judecător
în cadrul Tribunalului Galaţi, după împlinirea vârstei de 65 de ani, pe o perioadă de
1 an, începând cu data de 22.03.2020. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1465
Punctul 6

21856/2019

Analizarea îndeplinirii condiţiilor legale de către candidaţii care au optat pentru funcţia de
judecător, declaraţi admişi la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada
martie-iulie 2019 (470/5773/2019)
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat
îndeplinirea condiţiilor legale de către candidaţii declaraţi admişi la concursul de
admitere în magistratură organizat în perioada martie-noiembrie 2019, care au
optat pentru funcţia de judecător: (unanimitate, după caz majoritate)

Nr. crt Nume şi prenume candidat
1 Alexe Marina Daniela (S)
2 Aoşan Georgiana (P)
3 Badea Alexandru Marius (V)
4 BĂDICU Georgeta-Mirela (G)
5 BALABAN Teodora-Alexandra (D)
6 Balca Florentina (V)
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7 BERCIU Amalia-Elena (M)
8 BÎTĂ Nicoleta-Daniela (N)
9 BOCA Oana-Iulia (E)
10 BUDACOV Lucian-Sergiu (I)
11 Buzilă Corina Andreea (A)
12 Calotă Florin (P)
13 CATARGIU Magdalena (D)
14 Chifan Gabriel (V)
15 Cîmpean Roxana Maria (V)
16 CIOATĂ Cosmina (V)
17 Cîrmăceanu Adelina (V)
18 Comănescu Adrian Silviu (V)
19 CONSTANTIN Răzvan-Alexandru (A)
20 CORÂCI Mădălina-Andreea (T)
21 Crainea Mugur Antonio (V)
22 CUBLEŞAN Camelia-Dorina (D)
23 CUŞNIRIUC Mihaela-Elena (I)
24 Daba Răzvan Andrei (H)
25 Damian Lidia Maria (N)
26 DAN Irina-Mihaela (G)
27 Danciu Mihail Cătălin (C)
28 DĂSCĂLESCU Cristian-Vasile (V)
29 DAVID Aurelian-Corneliu (I)
30 DEAC Daniela (E)
31 DOBREANU Mariana-Nela (N)
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32 DOMOCOŞ Crenguţa-Mădălina (T)
33 Dornauer (Lucan) Maria Casandra (D)
34 Dragomir Alexandra (M)
35 Drugan Alexandra (C)
36 Duca Viorel Bogdan (N)
37 DUMBRAVĂ Andreea-Maria (A)
38 FAIFER Laurenţiu (F)
39 Feflea Ruxandra Ioana (N)
40 Filip Gheorghe (D)
41 FULGA Georgian-Dragoş (A)
42 Funieru Gheorghe (T)
43 GAVRILĂ Anamaria-Poliana (M)
44 GAVRILĂ Petrişor (A)
45 GHERDAN Valentin-Flaviu (D)
46 GHINOIU Ionuţ (G)
47 GOLBAN Livia (M)
48 GORDE Alexandra-Ancuta (S)
49 GRĂDINARIU Ioana-Alexandra (I)
50 Grecu Sorin Ionel (I)
51 GYERGYAI Cristina-Mihaela (I)
52 HARASEMIUC Cristian (P)
53 HORVATH Alexandru-Mihai (V)
54 ILIE Loredana-Elena (N)
55 Iliescu Alexandra (A)
56 Ionescu Adrian (C )
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57 IORDACHE Iulian (I)
58 IȘTOC Alina-Mihaela (S)
59 ISTRATI Andrei (C)
60 LĂPĂDAT Maria-Mirabela (I)
61 LOZICI Daniela-Minda (G)
62 Machidon Elena Alina (G)
63 MALUŞ Ana-Maria (N)
64 MANEA Alexandru-Ştefan (C)
65 MANOLACHE Simona-Gabriela (V)
66 MANOLE Magdalena-Gianina (D)
67 MARCU Adela-Carmen (I)
68 Miron Bogdan (I)
69 MOLDOVEANU Mitruţ-Cosmin (G)
70 MUHA Nicolae (I)
71 MURAR Alina (F)
72 Murea Viorel (I)
73 MUREŞAN Flaviu (T)
74 MUREŞAN Ruxandra-Ştefana (O)
75 Neagu Irina Ioana (V)
76 Nicola Alexandra Florina (A)
77 Niculescu Marius (C)
78 NISTOR Anca-Lucia (D)
79 OLTEANU Alexandru (M)
80 Onigaş Adina-Mihaela (A)
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81 Opriş Anastasia Elena (A)
82 PALCĂU Laurian (L)
83 Panea Mălina-Laura (E )
84 PANTĂ Bogdan-Ciprian (N)
85 PARASCHIV Vlad (E)
86 Pavel Gabriela-Cristina ( R)
87 PAVLOVICI Nicoleta-Cristina (D)
88 PETRE Constantin-Bogdan (C)
89 Roşiu Victor (E)
90 ROŞU Adelina (C)
91 SĂNDOIU Victor-Cristian (A)
92 SCRIPCĂ Cătălina-Ioana (D)
93 SCURTU Iulia-Mihaela (J)
94 Şerban Alexandru (V)
95 STANCA Ioana-Denisa (E)
96 ȘTEF Anna-Maria (R)
97 Ştefan Petre Menandru (P)
98 Stoica Andreea Claudia (G)
99 STROESCU Otilia-Simona (G)
100 STROIA Andrei-Gabriel (I)
101 Şut Laura Luiza (I)
102 Taflan - Balazs Cora Brigitte (R)
103 Taftă Costel (I)
104 Tănase Marius (V)
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105 TEACĂ Georgiana-Mădălina (F)
106 Tiriteu Ionuţ Cătălin (I)
107 TOADER Iulia-Alina (N)
108 Torcea Duţă Alina Mihaela (J)
109 TUDORAN Silvia-Polixenia (M)
110 UDRESCU Adina-Corina (L)
111 URIAN Georgiana (N)
112 Ursachi Maria Trandafira (N)
113 VASILE Ruxandra (V)
114 VOINEA Oana-Maria (C)
115 Zisu Laura (M)

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat
neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute de art 14 alin. 2 din Legea nr.
303/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare de către
candidatul având codul D 1173 şi, în consecinţă, declararea acestuia
respins. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1466
Hotărârea nr. 1467
Punctul 7

20466/2019

Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent
şef/magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
1. Validarea rezultatului concursului pentru promovarea în funcţia de magistrat-asistent şef şi de
numire a doamnei OLTEANU DANIELA CRISTINA în funcţia de magistrat-asistent şef la Secţia de
contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
2. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 14 iunie2019-23 septembrie 2019, analiza
îndeplinirii condiţiilor legale şi numirea candidaţilor declaraţi admişi în funcţia de magistrat-asistent
(17/13945/2019)
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
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1.1. Validarea rezultatului concursului pentru promovarea în funcţia de magistratasistent şef la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, organizat la data de 21 octombrie 2019, conform tabelului de clasificare.

1.2. Numirea doamnei OLTEANU DANIELA CRISTINA în funcţia de magistratasistent şef la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 07.11.2019.

2.1.Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
validarea rezultatelor concursului din data de 25 august 2019 organizat pentru
ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, potrivit tabelelor publicate la 25.09.2019, anexa 1 la nota direcţiei de
specialitate. (unanimitate)

2.2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat
îndeplinirea condiţiilor legale de către candidaţii declaraţi admişi la concursul
pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie, organizat în perioada iunie-septembrie 2019, conform anexei 2 la nota
direcţiei de specialitate: (unanimitate)

1. BURLACU IONEL CIPRIAN
2. CIOPEICĂ FELICIA
3. CIOTEA GEORGIANA ADELINA
4. DINULESCU ROXANA MAGDALENA
5. LEOTE RALUCA EMILIA
6. LUCIU ANA MARIA
7. NUCĂ DANIELA
8. SCURTU IONELA RAMONA

2.3. Numirea în funcţia de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
începând cu data de 01.12.2019 a următorilor candidaţi (unanimitate):
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1. BURLACU IONEL CIPRIAN

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

2. LUCIU ANA MARIA

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

3. NUCĂ DANIELA

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

4. SCURTU IONELA RAMONA

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

5 CIOPEICĂ FELICIA

Secţia a II-a civilă

6. CIOTEA GEORGIANA ADELINA

Secţia a II-a civilă

7. DINULESCU ROXANA MAGDALENA Secţia a II-a civilă
Secţia a II-a civilă

8. LEOTE RALUCA EMILIA
Hotărârea nr. 1468
Hotărârea nr. 1469
Punctul 8

21814/2019

Propunerile referitoare la componenţa comisiilor de psihologi la concursul sau examenul
pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada octombrie decembrie 2019 (38/19790/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
aprobat componenţa comisiilor de psihologi la concursul sau examenul pentru
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada octombrie –
decembrie 2019.
Hotărârea nr. 1470
Punctul 9

21807/2019

Desemnarea psihologului care va participa la interviul candidaţilor din cadrul concursului de
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada
iunie-noiembrie 2019 (163/10675/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat
psihologul care va participa la interviul candidaţilor din cadrul concursului de
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în
perioada iunie-noiembrie 2019.
Hotărârea nr. 1471
Punctul 10

20966/2019

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE

Curte de Apel
Cererea de eliberare din funcţie, prin
pensionare, a doamnei STĂNESCU
AMALIA-LAURA-DANIELA

Judecător la Curtea de Apel Suceava
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Tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Tribunalul Arad
pensionare, a domnului ŞODINCA SILVIUSCRISTIAN
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Tribunalul Dâmboviţa
pensionare, a doamnei CORDESCU
RAMONA
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător cu grad profesional de curte de apel,
pensionare, a doamnei PREDA LILIANA
preşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud
ELISABETA
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Tribunalul Argeş
pensionare, a doamnei SOARE PATRICEA
LORELA
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Tribunalul Argeş
pensionare, a doamnei DUMITRACHEBABALÂC MARIANA-MIRELA
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Tribunalul Galaţi,
pensionare, a doamnei NICOLETAvicepreşedintele Tribunalului Galaţi
DANIELU BUTNARU
Judecătorie
Cererea de eliberare din funcţie, prin
pensionare, a doamna LUNGOCIA
CORNELIA MARIA

Judecător la Judecătoria Timişoara

Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Judecătoria Târgovişte
pensionare, a doamna NAE ILEANA ALINA
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Judecătoria Olteniţa
pensionare, a domnului DELOREANU
LAURENŢIU
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Judecătoria Craiova
pensionare, a doamnei BUSUIOC SIMONA

Solicitarea de amânare a datei eliberării din funcţie, prin pensionare, a doamnei CONSTANTINESCU
MARIANA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (12/10311/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Preşedintele României a propunerilor privind: (unanimitate)

1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STĂNESCU AMALIA-LAURADANIELA, judecător la Curtea de Apel Suceava, începând cu data de 10.12.2019.
2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ŞODINCA SILVIUS-CRISTIAN,
judecător la Tribunalul Arad.
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3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CORDESCU RAMONA,
judecător la Tribunalul Dâmboviţa, începând cu data de 01.01.2020.

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 23.12.2019, a
doamnei judecător cu grad de curte de apel PREDA LILIANA-ELISABETA,
preşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud.

5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2019, a
doamnei SOARE PATRICEA LORELA, judecător la Tribunalul Argeş, detaşată la
Consiliul Superior al Magistraturii.

6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUMITRACHE-BABALÂC
MARIANA-MIRELA, judecător la Tribunalul Argeş, începând cu data de 15.11.2019.

7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2019, a
doamnei judecător NICOLETA-DANIELA BUTNARU, vicepreşedinte al Tribunalului
Galaţi.

8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LUNGOCIA CORNELIAMARIA, judecător la Judecătoria Timişoara.

9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NAE ILEANA ALINA, judecător
la Judecătoria Târgovişte.

10. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DELOREANU LAURENŢIU,
judecător la Judecătoria Olteniţa.

11. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BUSUIOC SIMONA, judecător
la Judecătoria Craiova.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 791/20.06.2019 în sensul amânării datei
eliberării din funcţie, prin pensionare, a doamnei CONSTANTINESCU MARIANA,
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judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de la data de 15.12.2019 la data de
10.03.2020. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1472
Hotărârea nr. 1473
Hotărârea nr. 1474
Hotărârea nr. 1475
Hotărârea nr. 1476
Hotărârea nr. 1477
Hotărârea nr. 1478
Hotărârea nr. 1479
Hotărârea nr. 1480
Hotărârea nr. 1481
Hotărârea nr. 1482
Hotărârea nr. 1483
Punctul 11

20820/2019

ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE/CONTINUARE ACTIVITATE
1. Cererea formulată de doamna judecător FĂRCAŞ-HÎNGAN GEORGIANA RODICA, vicepreşedinte
al Tribunalului Cluj, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a demisiei şi
continuarea activităţii la Curtea de Apel Cluj (20283/2019)
2. Cererea formulată de doamna CAPOTĂ CRINA-CRISTINA, judecător cu grad profesional de
tribunal, preşedinte al Judecătoriei Dej, de continuare a activităţii la Tribunalul Cluj-Napoca - Secţia
civilă (21031/2019)
3. Cererea formulată de doamna DREGAN CLAUDIA ARABELA, judecător cu grad profesional de
tribunal,de eliberare din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zalău (21279/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Cluj a doamnei
judecător FĂRCAŞ-HÎNGAN GEORGIANA RODICA, începând cu data de 01.12.2019,
ca urmare a demisiei.
1.2. Continuarea activităţii doamnei judecător FĂRCAŞ-HÎNGAN GEORGIANA
RODICA pe funcţie de execuţie la Curtea de Apel Cluj, în acord cu prevederile art.
51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu data eliberării din funcţia de conducere.

2. Admiterea cererii doamnei judecător cu grad profesional de tribunal CAPOTĂ
CRINA-CRISTINA de continuare a activităţii la Tribunalul Cluj-Napoca, în acord cu
prevederile art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, începând cu data 15.07.2020, dată la care expiră mandatul
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dej, urmând ca situaţia posturilor să fie
avută în vedere la o dată mai apropiată de momentul transferului.
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3.1. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zalău a doamnei
judecător DREGAN CLAUDIA ARABELA, începând cu data de 01.12.2019, ca
urmare a demisiei.
3.2. Continuarea activităţii doamnei judecător DREGAN CLAUDIA ARABELA pe
funcţie de execuţie la Judecătoria Zalău, în acord cu prevederile art. 51 alin. 1 din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând
cu data eliberării din funcţia de conducere.
Hotărârea nr. 1484
Hotărârea nr. 1485
Hotărârea nr. 1486
Punctul 12

20821/2019

Încetarea suspendării din funcţie a unui judecător (826/864/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea
suspendării din funcţie a unui judecător, începând cu data de 07.11.2019
(unanimitate)
Hotărârea nr. 1487
Punctul 13

20519/2019

DETAŞARE
1. Solicitarea de detaşare la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei CEAUŞESCU MARIA,
judecător la Curtea de Apel Bucureşti (20760/2019)
2. Solicitarea de prelungire a detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei MARIAN
DIANA MARIA, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (20761/2019)
3. Solicitarea de prelungire a detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei MITREA
ADINA, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (20760/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei CEAUŞESCU MARIA,
judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 01.12.2019, pe o
perioadă de 3 ani. (unanimitate)
2. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei MARIAN DIANA
MARIA, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, începând cu data de 05.12.
2019 pe o perioadă de 3 ani. (6 voturi DA, 4 voturi NU)
3. Prelungirea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei MITREA
ADINA, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, începând cu data de
15.11.2019. (8 voturi DA, 2 voturi NU)
17

Hotărârea nr. 1488
Hotărârea nr. 1489
Hotărârea nr. 1490
Punctul 14

20615/2019

ACORD PREALABIL DETAŞARE
1) Solicitarea doamnei judecător MIORIŢA BAN din cadrul Tribunalului Bucureşti (4/18779/2019)
2) Solicitarea doamnei IONELA ALINA COTOROGEA, judecător din cadrul Curţii de Apel Bucureşti
(4/18779/2019)
3) Solicitarea doamnei VÎLCEANU ANCA-LAURA, judecător la Tribunalul Bucureşti (18898/2019)
4) Solicitarea doamnei FLOREA ILEANA-MARIA, judecător la Judecătoria Buftea (19426/2019)
5) Solicitarea doamnei ANDREEA TĂNASE, judecător la Curtea de Apel Bucureşti (21030/2019)
Soluţie

1. Secţia pentru judecători, având în vedere dispoziţiile art.19 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 14.1. pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. ( 5 voturi
aprobare, 5 voturi respingere)

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a exprimat acordul
Secţiei pentru judecători privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de
Grefieri a doamnei IONELA ALINA COTOROGEA, judecător din cadrul Curţii de
Apel Bucureşti, în ipoteza promovării concursului pentru ocuparea unui post de
personal de instruire propriu în cadrul acestei instituţii. (6 voturi Da, 3 voturi Nu)
3. Secţia pentru judecători, având în vedere dispoziţiile art.19 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 14.3. pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. ( 5 voturi
aprobare, 5 voturi respingere)
4. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a exprimat
acordul Secţiei pentru judecători privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii
Naţionale de Grefieri a doamnei FLOREA ILEANA-MARIA, judecător la Judecătoria
Buftea, în ipoteza promovării concursului pentru ocuparea unui post de personal
de instruire propriu în cadrul acestei instituţii. ( 2 voturi admitere, 8 voturi
respingere)
5. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a exprimat acordul
Secţiei pentru judecători privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de
Grefieri a doamnei ANDREEA TĂNASE, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, în
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ipoteza promovării concursului pentru ocuparea unui post de personal de instruire
propriu în cadrul acestei instituţii. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1491
Hotărârea nr. 1492
Hotărârea nr. 1493
Punctul 15

20617/2019

PLÂNGERE PREALABILĂ
1) Plângerea prealabilă formulată de domnul RAUL ALEXANDRU NESTOR, judecător la Curtea de
Apel Ploieşti, împotriva Hotărârii nr. 1324/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (16051/2019)
2) Plângerea prealabilă formulată de domnul DUMBRAVĂ EDGAR LAURENŢIU, judecător la
Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală, împotriva Hotărârii nr. 1326/17.09.2019 a Secţiei pentru
judecători (5/17232/2019)
3) Plângerea prealabilă formulată Tribunalul Prahova, împotriva Hotărârii nr. 1325/17.09.2019 a
Secţiei pentru judecători (16051/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea plângerii prealabile formulate de domnul RAUL ALEXANDRU
NESTOR, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, împotriva Hotărârii nr.
1324/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători. (unanimitate)

2. Respingerea plângerii prealabile formulate de domnul DUMBRAVĂ EDGAR
LAURENŢIU, judecător la Tribunalul Bucureşti, împotriva Hotărârii nr.
1326/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători. ( 1 vot admitere, 9 voturi respingere)

3.1. Încetarea detaşării la Tribunalul Bucureşti a domnului COMAN VASILE,
judecător la Tribunalul Prahova, începând cu data de 01.12.2019, ca urmare a cererii
domnului judecător. (9 voturi Da, 1 vot Nu)
3.2. Constată ca rămasă fără obiect plângerea prealabilă formulată de Tribunalul
Prahova împotriva Hotărârii nr. 1325/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători. (8 voturi
Da, 1 vot Nu, 1 vot nul)
Hotărârea nr. 1494
Punctul 16

20432/2019

OCUPARE POSTURI, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
1. Solicitarea de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar
vacant la Tribunalul Neamţ (19403/2019)
2. Solicitarea formulată de Curtea de Apel Piteşti, de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată,
a câte unui post temporar vacant la nivelul Judecătoriei Drăgăşani, respectiv Judecătoriei
Horezu (18419/2019)
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3. Solicitarea formulată de Curtea de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a
unui post temporar vacant la nivelul Judecătoriei Dej (19876/2019)
4. Solicitarea formulată de Curtea de Apel Galaţi de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată,
a unui post temporar vacant la nivelul Judecătoriei Galaţi (20550/2019)
5. Solicitarea de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de
judecător la Judecătoria Alba Iulia (15231/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la Tribunalul
Neamţ, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. (postul doamnei judecător Baciu Valentina) ( 9 voturi
admitere, 1 vot respingere)

2. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant, în condiţiile
art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, la nivelul Judecătoriei Drăgăşani (postul doamnei judecător Cărăşilă Ana
Maria) respectiv Judecătoriei Horezu. (postul doamnei judecător Deaconu

Dascălu Diana Nicoleta) (unanimitate)
3. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la nivelul
Judecătoriei Dej, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. (postul doamnei judecător Uriţescu Diana
Maria) (unanimitate)

4. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la nivelul
Judecătoriei Galaţi, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. (postul doamnei judecător Butnaru
Lucica Andreea) (unanimitate)

5. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător
la Judecătoria Alba Iulia, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.
304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (postul doamnei
judecător Ana Daniela Sîrbu) (unanimitate)
Hotărârea nr. 1495
Hotărârea nr. 1496
Hotărârea nr. 1497
Hotărârea nr. 1498
Hotărârea nr. 1499
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Punctul 17

21816/2019

Solicitarea Colegiului de conducere al Judecătoriei Suceava de înfiinţare în cadrul acestei
judecătorii a secţiilor specializate în materie penală şi civilă
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
solicitării Judecătoriei Suceava de înfiinţare, în cadrul instanţei, a secţiilor
specializate în materie penală şi civilă, cu funcţiile de conducere corespunzătoare
(preşedinte de secţie şi grefier-şef secţie) (9 voturi da, 1 vot nu)
Hotărârea nr. 1500
Punctul 18

20469/2019

AVIZ CONFORM PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII
1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Târgu Bujor şi Curţii de Apel Galaţi (19239/2019)
2. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de
funcţii ale Judecătoriei Năsăud şi Curţii de Apel Cluj (20934/2019)
3. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de
funcţii ale Judecătoriei Vişeu de Sus şi Tribunalului Maramureş (20563/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)

1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale
Judecătoriei Târgu Bujor şi Curţii de Apel Galaţi prin transferul unui post vacant
nefinanţat de muncitor calificat treapta II (personal contractual) din statul de funcţii
al Judecătoriei Târgu Bujor în statul de funcţii al Curţii de Apel Galaţi.

2. Acordarea avizului conform pentru reducerea schemei de personal la
Judecătoria Năsăud corelativ cu majorarea schemei de personal la Curtea de Apel
Cluj, prin transferul unui post vacant finanţat de grefier cu studii superioare
juridice, gradul II din statul de funcţii al Judecătoriei Năsăud în statul de funcţii al
Curţii de Apel Cluj.
3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal
ale Judecătoriei Vişeu de Sus şi Tribunalului Maramureş, prin transferul postului
vacant de grefier cu studii superioare gradul I de la Judecătoria Vişeu de Sus la
Tribunalul Maramureş.
Hotărârea nr. 1501
Hotărârea nr. 1502
Hotărârea nr. 1503
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Punctul 19

20433/2019

EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii nr. 343/26.05.2011 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (18447/2019)
2. Efectele Hotărârii nr. 1289/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (18726/2019)
3. Efectele Hotărârii nr. 692/28.05.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (3/5502/2019)
4. Efecetele Hotărârilor nr. 1047/15.11.2012, nr. 1282/27.11.2014 şi 801/11.07.2018 ale Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii (10670,19137/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)

1. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 343/26.05.2011 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii cu privire la postul doamnei judecător ELENA MIRUNA GHICA,
urmând ca încadrarea doamnei judecător, începând cu data de 14.10.2019, să
opereze pe postul temporar vacant al doamnei judecător GEORGIANA VALENTINA
CHIŢU.

2. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 1289/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii cu privire la postul doamnei judecător ADINA-NICOLETA STĂNOIU,
urmând ca încadrarea doamnei judecător, începând cu data de 17.10.2019, să
opereze pe postul temporar vacant al doamnei judecător ANA MARIA MANOLE.

3. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 692/28.05.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la postul doamnei judecător GOGEA
CRISTINA, urmând ca încadrarea doamnei judecător, începând cu data de
16.09.2019, să opereze pe postul temporar vacant al domnului judecător ŐRDŐG
LÓRÁND-ANDRÁS.

4. Sesizarea ministrului justiţiei pentru alocarea a trei posturi de judecător din
fondul de rezervă în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, la Curtea de Apel Bucureşti, după cum
urmează:
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- un post începând cu data de 06.09.2019, cu menţinerea efectelor Hotărârii nr.
1282/2014 a Plenului CSM, până la momentul încadrării doamnei judecător Manuela
Luduşan pe un post efectiv vacant;

- un post pentru perioada 09.09 – 21.10.2019, cu menţinerea pe această perioadă a
efectelor Hotărârii nr. 1047/2012 a Plenului CSM, pentru doamna judecător Ancuţa
Ileana Mihaela;

- un post începând cu data de 01.11.2019, cu menţinerea efectelor Hotărârii nr.
801/2018 a Plenului CSM, până la momentul încadrării doamnei judecător Danciu
Mirela pe un post efectiv vacant.
Hotărârea nr. 1504
Hotărârea nr. 1505
Hotărârea nr. 1506
Hotărârea nr. 1507
Punctul 20

21544/2019

INSPECŢIA JUDICIARA
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-4334 privind posibila afectare, a reputaţiei profesionale, precum
şi a independenţei sistemului judiciar, în ansamblul său, ca urmare a sesizării formulate de doamnele
judecător FLORICA ROMAN, LOREDANA DOSEANU şi CARMEN DOMOCOŞ, faţă de afirmaţiile
făcute de doamna judecător CRINA MUNTEAN
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea
Raportului sus-menţionat către Inspecţia Judiciară.
Punctul 21

14839/2019

Raportul de control nr. 19-1474, privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a
atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea Tribunalului Bihor (Amânat
15.10.2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea
Raportului sus-menţionat Inspecţiei Judiciare. ( 8 voturi restituire pentru
completare verificări, 2 voturi amânare)
Punctul 22

9606/2019

Raportul de control pentru verificarea modului de exercitare a atribuţiilor manageriale privind
organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi
aptitudinile manageriale ale preşedintelui instanţei, vicepreşedintelui, preşedinţilor de secţii,
precum şi a modului de exercitare a atribuţiilor de către Colegiul de conducere la Curtea de
Apel Constanţa (19-1475/2019). Propunerea de revocare a domnului judecător EPURE
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MARIUS CRISTIAN din funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Constanţa, formulată de
Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Constanţa (3/8525/2019)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Aprobarea Raportului de control pentru verificarea modului de exercitare a
atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi
comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale ale
preşedintelui instanţei, vicepreşedintelui, preşedinţilor de secţii, precum şi a
modului de exercitare a atribuţiilor de către Colegiul de conducere la Curtea de
Apel Constanţa. ( 7 voturi Da, 3 voturi Nu)

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
respingerea propunerii de revocare a domnului judecător EPURE MARIUS
CRISTIAN din funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Constanţa, formulată de
Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Constanţa. ( 3 voturi admitere, 6
voturi respingere, 1 vot amânare)
Hotărârea nr. 1508
Punctul 23

19627/2019

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-1471/2019 privind controlul tematic având ca obiectiv
verificarea modului de respectare a termenelor procedurale privind regularizarea cererii de
chemare în judecată
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea
la Inspecţia Judiciară a Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 19-1471/2019 privind
controlul tematic având ca obiectiv verificarea modului de respectare a termenelor
procedurale privind regularizarea cererii de chemare în judecată şi stabilirea
primului termen de judecată, în vederea completării acestuia. 1 abţinere doamna
judecător Gabriela Baltag, 8 voturi da, 1 vot Nu)
Punctul 24

15791/2019

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-3265 privind posibila afectare a independenţei şi
imparţialităţii judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin articolul "Chipurile răului(...)
publicat pe pagina www.luju.ro la data de 4 iulie 2019
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Afirmaţiile din cuprinsul articolului publicat pe pagina web www.luju.ro sunt de
natură să afecteze independenţa judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
care au soluţionat cauzele menţionate în articol. ( 8 voturi Da, 2 voturi nule)
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2. Articolul publicat pe pagina web www.luju.ro a afectat independenţa puterii
judecătoreşti. ( 8 voturi Da, 2 voturi nule)
De asemenea, Secţia pentru judecători a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare
pentru efectuarea de verificări cu privire la inspectorul judiciar care a întocmit
raportul mai sus-menţionat şi cu privire la inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare,
faţă de menţiunile inserate în raport şi faţă de aplicabilitatea instituţiei abţinerii.(6
voturi DA, 4 voturi NU)
Hotărârea nr. 1509
Punctul 25

13657/2019

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-1477/2019 privind verificarea modului de exercitare a
atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea,
asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale ale preşedintelui instanţei,
vicepreşedintelui, preşedinţilor de secţii, precum şi a modului de exercitare a atribuţiilor de
către colegiul de conducere cu referire la Judecătoria Constanţa
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea
discutării Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 19-1477/2019 privind verificarea
modului de exercitare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă,
comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile
manageriale ale preşedintelui instanţei, vicepreşedintelui, preşedinţilor de secţii,
precum şi a modului de exercitare a atribuţiilor de către colegiul de conducere cu
referire la Judecătoria Constanţa. ( 9 voturi amânare,1 vot aprobare raport)

Punctul 26

10733/2019

Raportul Inspecţiei Judiciare nr.19-2403/2019 privind cererile de apărare a reputaţiei
profesionale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Constanţa
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea
discutării cererii de apărare a reputaţiei profesionale a judecătorilor din cadrul
Curţii de Apel Constanţa. (3 voturi da,6 voturi amânare,1 vot abţinere a doamnei
judecător Gabriela Baltag)
Punctul 27

21679/2019

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Mizil,
formulată în cadrul unei sesizări adresate de petentul Stomff Andrei, Consiliului Superior al
Magistraturii.
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de apărare a reputaţiei profesionale a
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judecătorilor din cadrul Judecătoriei Mizil formulată de petentul Stomff
Andrei. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1510
Punctul 28

21678/2019

Raportul întocmit de către Inspecţia Judiciară în urma verificărilor privind posibila afectare a
independenţei şi imparţialităţii judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (19-3244/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Declaraţiile formulate la data de 03.07.2019 de domnul PETRE LĂZĂROIU la
posturile TV Antena 3, B1 TV şi România TV au fost de natură să afecteze
independenţa judecătorilor care au pronunţat decizia penală nr. 142/27.05.2019 a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători. ( 8 voturi Da, 2 voturi
Nule)

2. Declaraţiile menţionate au afectat independenţa puterii judecătoreşti. ( 7 voturi
Da, 3 voturi Nule)

De asemenea, Secţia pentru judecători a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare
pentru efectuarea de verificări cu privire la inspectorul judiciar care a întocmit
raportul mai sus-menţionat şi cu privire la inspectorul şef al Inspecţiei Judiciare,
faţă de menţiunile inserate în raport şi faţă de aplicabilitatea instituţiei abţinerii. (6
voturi DA, 4 voturi NU)
Hotărârea nr. 1511
Punctul 29

21677/2019

Cererea formulată de domnul judecător GHICA MIHAI ŞTEFAN din cadrul Judecătoriei ClujNapoca de apărare a reputaţiei profesionale (19-3104/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea
cererii de apărare a reputaţiei profesionale a domnului judecător GHICA MIHAI
ŞTEFAN din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca. (9 voturi admitere, 1 vot respingere)
Hotărârea nr. 1512
Punctul 30

10006/2019

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-1484 privind apărarea independenţei autorităţii
judecătoreşti în ansamblul său şi a reputaţiei profesionale a magistraţilor participanţi la
protestele din luna februarie 2019
Soluţie
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
la Plen a raportului Inspecţiei Judiciare nr. 19-1484.
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