Ordinea de zi soluţionată

ROMÂNIA
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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 17 martie 2020, ora: 11:00
Punctul 1 4773/2020
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului
Vaslui a domnului judecător BABII VASILE (4806/2020)
2. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a Civile, de
contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Vâlcea a
doamnei judecător MARINA ANDRA RODICA (4899/2020)
3. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei
Craiova a doamnei judecător BUDIANĂ GEORGETA-RALUCA (4485/2020)
4. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a pentru litigii de
muncă
şi
asigurări
sociale a Curţii
de
Apel
Cluj a
doamnei
judecător DIMA LAURA MARIA (6214/2020)
Soluţie
1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Vaslui a
domnului judecător cu grad profesional de curte de apel BABII VASILE, pe
o perioadă de 3 ani, începând cu data de 23.03.2020.
2.1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Vâlcea a doamnei judecător cu grad
profesional de curte de apel MARINA ANDRA RODICA, pe o perioadă de
3 ani, începând cu data de 18.03.2020.
2.2. Încetarea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Vâlcea a doamnei judecător
cu grad profesional de curte de apel MARINA ANDRA RODICA, începând
cu data numirii în această funcţie.
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3. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Craiova
a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BUDIANĂ
GEORGETA-RALUCA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
18.03.2020.
4. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a pentru litigii de muncă
şi
asigurări
sociale a Curţii
de
Apel
Cluj a
doamnei
judecător DIMA LAURA MARIA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
de 18.03.2020.
Hotărârea nr. 193
Hotărârea nr. 194
Hotărârea nr. 195
Hotărârea nr. 196
Punctul 2 4508/2020
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Iaşi a
doamnei judecător CRIŞU-CIOCÎNTĂ ANDA (4401/2020)
2. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii
de Apel Timişoara a domnului judecător NASZ CSABA-BELA (4951/2020)
3. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a
Tribunalului Bihor a doamnei judecător LAURA-CORNELIA URSU
(3096/2020)
4. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani a doamnei judecător
HANACHIUC GINA ALINA (22990/2020)
5. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului BistriţaNăsăud a doamnei judecător TERTIŞ LILIANA MARIA (4818/2020)
6. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ploieşti a
doamnei judecător TEODORESCU POPA CLAUDIA ROXANA (4041/2020)
7. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Moreni a
domnului POPESCU OCTAVIAN ADRIAN, judecător la Judecătoria Târgovişte
(4332/2020)
8. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei
Sectorului 4 Bucureşti a domnului judecător MIHAI DRAGOŞ MOCANU
(3972/2020)
9. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei
Suceava a doamnei judecător ANCA ALIOARA ZĂGAN (3340/2020)
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10. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei
Suceava a doamnei judecător OANA-ELENA COSOVĂŢ (3341/2020)
11. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei
Sectorului 3 Bucureşti a doamnei judecător cu grad de tribunal MARIA
LIVĂDARIU. (5603/2020)
12. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a doamnei judecător cu grad de tribunal
MIRELA MEHEDINŢEANU. (5606/2020)
Soluţie
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Iaşi a doamnei
judecător CRIŞU-CIOCÎNTĂ ANDA, începând cu data de 18.03.2020, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel
Timişoara a domnului judecător NASZ CSABA-BELA, începând cu data de
18.03.2020, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Tribunalului
Bihor a doamnei judecător LAURA-CORNELIA URSU, începând cu data
de 18.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar
nu mai mult de 6 luni.
4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Botoşani a doamnei judecător HANACHIUC GINA
ALINA, începând cu data de 18.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
5. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud a
doamnei judecător TERTIŞ LILIANA MARIA, începând cu data de
18.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ploieşti a doamnei
judecător TEODORESCU POPA CLAUDIA ROXANA, începând cu data
de 18.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Moreni a domnului
POPESCU OCTAVIAN ADRIAN, judecător la Judecătoria Târgovişte,
delegat în funcţie de execuţie la Judecătoria Moreni, începând cu data de
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18.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
8. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei
Sectorului 4 Bucureşti a domnului judecător MIHAI DRAGOŞ MOCANU,
începând cu data de 18.03.2020, până la revenirea titularului postului, dar
nu mai mult de 6 luni.
9. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Suceava
a doamnei judecător ANCA ALIOARA ZĂGAN, începând cu data de
18.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
10. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Suceava
a doamnei judecător OANA-ELENA COSOVĂŢ, începând cu data de
18.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
11. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei
Sectorului 3 Bucureşti a doamnei judecător cu grad de tribunal MARIA
LIVĂDARIU, începând cu data de 01.04.2020, până la ocuparea funcţiei,
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
12. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei
Sectorului 3 Bucureşti a doamnei judecător cu grad de tribunal MIRELA
MEHEDINŢEANU, începând cu data de 01.04.2020, până la ocuparea
funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 197
Hotărârea nr. 198
Hotărârea nr. 199
Hotărârea nr. 200
Hotărârea nr. 201
Hotărârea nr. 202
Hotărârea nr. 203
Hotărârea nr. 204
Hotărârea nr. 205
Hotărârea nr. 206
Hotărârea nr. 207
Hotărârea nr. 208
Punctul 3 4953/2020
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale
şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Piteşti a
domnului judecător SCARLAT COMĂNESCU IONUŢ (4836/2020)
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2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a
civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa a
doamnei judecător MARIŞ BEATRICE (5373/2020)
3. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte
de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului
Teleorman a doamnei judecător MIRELA RĂDUCU (3312/2020)
4. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a
Tribunalului Teleorman a doamnei judecător DANIELA-VALENTINA IFRIM
(3216/2020)
5. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale
a Tribunalului Teleorman a doamnei judecător EMILIA-ELENA ENESCU
(3215/2020)
6. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Turnu Măgurele a doamnei judecător RUXANDRA DINCĂ (3215/2020)
7. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Zimnicea a domnului judecător PETRIŞOR-GIGI ROŞU (3215/2020)
8. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Năsăud a domnului judecător POP ALIN LENUŢ(5041/2020)
9. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a
Judecătoriei Braşov a doamnei judecător MOLDOVEANU OANA MEDA
(4732/2020)
10. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al
Judecătoriei Paşcani a doamnei judecător ŞERBĂNESCU IRINA (4731/2020)
11. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Săveni a doamnei judecător ANIŢEI GABRIELA (4737/2020)
12. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Darabani a domnului judecător FILIPOAIA MIHAI MUREŞ (4741/2020)
13. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al
Judecătoriei Medgidia a doamnei judecător SĂRAC ALDEA LAURA
(5870/2020)
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14. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Slobozia a domnului judecător COSMIN LEANCA (5381/2020)
Soluţie
3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru
cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Piteşti a domnului judecător
SCARLAT COMĂNESCU IONUŢ, începând cu data de 07.03.2020, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(unanimitate)
2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa a
doamnei judecător MARIŞ BEATRICE, începând cu data de 26.03.2020,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni. (majoritate - 10 voturi DA , 1 vot NU)
3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă,
asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului
Teleorman a doamnei judecător MIRELA RĂDUCU, începând cu data de
08.04.2020, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni. (unanimitate)
4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a
Tribunalului Teleorman a doamnei DANIELA-VALENTINA IFRIM,
judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Roşiori de Vede, delegată în
funcţie de execuţie la Tribunalul Teleorman, începând cu data de 17.04.2020,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni. (unanimitate)
5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a
Tribunalului Teleorman a doamnei EMILIA-ELENA ENESCU, judecător
cu grad de tribunal la Judecătoria Turnu Măgurele, delegată în funcţie de
execuţie la Tribunalul Teleorman, începând cu data de 11.03.2020, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(unanimitate)
6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Turnu
Măgurele a doamnei judecător RUXANDRA DINCĂ, începând cu data de
13.04.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zimnicea a
domnului judecător PETRIŞOR-GIGI ROŞU, începând cu data de
07.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
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8. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Năsăud a
domnului judecător POP ALIN LENUŢ, începând cu data de 07.03.2020,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar
nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
9. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a
Judecătoriei Braşov a doamnei judecător MOLDOVEANU OANA MEDA,
începând cu data de 24.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
10. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Paşcani
a doamnei judecător ŞERBĂNESCU IRINA, începând cu data de
16.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
11. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Săveni a
doamnei judecător ANIŢEI GABRIELA, începând cu data de 07.03.2020,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar
nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
12. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Darabani a
domnului judecător FILIPOAIA MIHAI MUREŞ, începând cu data de
19.03.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
13. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei
Medgidia a doamnei judecător SĂRAC ALDEA LAURA, începând cu data
de 16.04.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
14. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Slobozia a
domnului judecător COSMIN LEANCA, începând cu data de 15.03.2020,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar
nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
Hotărârea nr. 209
Hotărârea nr. 210
Hotărârea nr. 211
Hotărârea nr. 212
Hotărârea nr. 213
Hotărârea nr. 214
Hotărârea nr. 215
Hotărârea nr. 216
Hotărârea nr. 217
Hotărârea nr. 218
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Hotărârea nr. 219
Hotărârea nr. 220
Hotărârea nr. 221
Hotărârea nr. 222
Punctul 4 4575/2020
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE
Tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin
pensionare, a doamnei ŞIPOTEANU Judecător la Tribunalul Bucureşti
CLEOPATRA IOANA
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Judecătoria Olteniţa,
pensionare, a doamnei BODÎRLĂU delegată în funcţia de preşedinte al
AURICA
acestei instanţe
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător cu grad profesional de
pensionare, a domnului FLOREA
tribunal la Judecătoria Orăştie
NAPOLEON
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind:
1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŞIPOTEANU
CLEOPATRA IOANA, judecător la Tribunalul Bucureşti.
2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.04.2020, a
doamnei judecător BODÎRLĂU AURICA, delegată în funcţia de preşedinte
al Judecătoria Olteniţa.
De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii a hotărât amânarea discutării cererii de eliberare din funcţie,
prin pensionare, a domnului FLOREA NAPOLEON, judecător cu grad
profesional de tribunal la Judecătoria Orăştie, ca urmare a solicitării
domnului judecător.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 223
Hotărârea nr. 224
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Punctul 5 4153/2020
ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE
Cererea formulată de doamna judecător GUZU RODICA ELISABETA,
vicepreşedinte al Tribunalului Cluj, de eliberare din această funcţie de conducere
prin demisie şi de continuare a activităţii la Curtea de Apel Cluj (3174/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât amânarea discutării cererii de eliberare din funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Cluj şi de continuare a activităţii, formulată
de doamna judecător GUZU RODICA ELISABETA.
Punctul 6 2979/2020
CONTINUARE ACTIVITATE
Cererea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel DUMITRIU
(CURCĂ) MARIA ŞTEFANIA LORENA de continuare a activităţii după
expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei Iaşi (1009/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât respingerea cererii doamnei judecător cu grad profesional de curte
de apel DUMITRIU (CURCĂ) MARIA ŞTEFANIA LORENA de
continuare a activităţii la Curtea de Apel Iaşi, în acord cu prevederile art. 51
alin. 1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (forma în vigoare la data numirii în funcţia de
conducere), începând cu data 15.07.2020, dată la care expiră mandatul în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Iaşi. (majoritate – 4 DA; 7 NU)
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
admiterea cererii doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
DUMITRIU (CURCĂ) MARIA ŞTEFANIA LORENA de continuare a
activităţii la Tribunalul Iaşi, în acord cu prevederile art. 51 alin. 1 din Legea
nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (forma
în vigoare la data numirii în funcţia de conducere), începând cu data
15.07.2020, dată la care expiră mandatul în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Iaşi. (majoritate – 9 DA; 2 NU)
Hotărârea nr. 225
Punctul 7 4577/2020
MENŢINERE ÎN FUNCŢIE
Cererea doamnei MARIA-LUCIA VASILIU, judecător la Tribunalul Brăila, de
acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de
65 ani (2868/2020)
Soluţie
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei MARIALUCIA VASILIU, judecător la Tribunalul Brăila, după împlinirea vârstei
de 65 de ani, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 16.04.2020.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 226
Punctul 8 5284/2020
Punerea în executare a Deciziei nr. 1199/26.02.2020 pronunţată de Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie (nr. 13888/2019)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât punerea în executare a Deciziei nr. 1199/26.02.2020 pronunţată de
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin transferul doamnei judecător IRINA
CĂTĂLINA de la Tribunalul Bacău la Tribunalul Neamţ, începând cu data
de 18.03.2020. (unanimitate)
Hotărârea nr. 227
Punctul 9 4707/2020
DELEGARE/DETAŞARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE
1. Solicitarea Curţii de Apel Constanţa de delegare a doamnei judecător IANCU
IOANA CRISTINA, de la Judecătoria Galaţi la Judecătoria Constanţa
(3621/2020)
2. Solicitarea Tribunalului Giurgiu de detaşare a domnului judecător cu grad de
tribunal DURDEA LUCIAN, de la Judecătoria Cornetu la Tribunalul Giurgiu
(3821/2020)
3. Solicitarea Curţii de Apel Târgu Mureş privind prelungirea delegării domnului
judecător cu grad profesional de tribunal ARONESCU NICOLAIE TIBERIU de
la Judecătoria Podu Turcului la Tribunalul Harghita (2983/2020)
4. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de delegare a doamnei judecător cu grad
profesional de curte de apel SIMION RALUCA ELENA, de la Judecătoria Răcari
la Tribunalul Ilfov (3510/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Delegarea la Judecătoria Constanţa a doamnei IANCU IOANA
CRISTINA, judecător la Judecătoria Galaţi, pe o perioadă de 6 luni,
începând cu data de 01.04.2020. (majoritate – 6 da; 5 nu)
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2. Detaşarea domnului judecător cu grad de tribunal DURDEA LUCIAN
de la Judecătoria Cornetu la Tribunalul Giurgiu, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 01.04.2020.(majoritate – 10 da; 1 nu)
3. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal
ARONESCU NICOLAIE TIBERIU de la Judecătoria Podu Turcului la
Tribunalul Harghita, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de
17.04.2020. (majoritate – 9 da; 2 nu)
4. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
SIMION RALUCA ELENA, de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov, pe
o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.04.2020. (majoritate – 9 da; 2
nu)
Hotărârea nr. 228
Hotărârea nr. 229
Hotărârea nr. 230
Hotărârea nr. 231
Punctul 10 4309/2020
DETAŞARE
1. Solicitarea de detaşare la Şcoala Naţională de Grefieri a domnului VĂDUVA
VICTOR, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Constanţa,
numit în funcţia de director adjunct responsabil cu formarea profesională
continuă al Şcolii Naţionale de Grefieri (2847/2020)
2. Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de detaşare a doamnei COTOROGEA
ALINA-IONELA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti (835/2020)
3. Solicitarea de detaşare la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului
VIOREANU GEORGE-CRISTIAN, judecător cu grad profesional de curte de
apel la Tribunalul Bucureşti, corelativ cu ocuparea postului în condiţiile art.134
ind.1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. (4497/2020)
4. Solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie referitoare la detaşarea
domnului CORNOIU COSMIN VIRGIL, judecător la Judecătoria Buftea
(4336/2020)
5. Solicitarea Ministerului Justiției de detaşare a doamnei NICOLETA NOLDEN,
judecător la Curtea de Apel Bucureşti (3663/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
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1. Detaşarea la Şcoala Naţională de Grefieri a domnului VĂDUVA
VICTOR, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria
Constanţa, de la data de 01.05.2020 până la data de 03.06.2022, data încetării
mandatului în funcţia de director adjunct responsabil cu formarea
profesională continuă, al Şcolii Naţionale de Grefieri. (majoritate – 9 da; 2
nu)
2. Detaşarea la Şcoala Naţională de Grefieri a doamnei COTOROGEA
ALINA-IONELA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, ca urmare a
numirii în calitate de personal de instruire propriu în cadrul acestei
instituţii, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2020. (majoritate
– 10 da; 1 nu)
3.1. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului
VIOREANU GEORGE-CRISTIAN, judecător cu grad profesional de curte
de apel la Tribunalul Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
01.05.2020. (unanimitate)
3.2. Ocuparea postului domnului VIOREANU GEORGE-CRISTIAN,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Bucureşti, în
condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. (unanimitate)
4. Respingerea detaşării la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a
domnului CORNOIU COSMIN VIRGIL, judecător la Judecătoria
Buftea.(majoritate – 1 da; 10 nu)
5. Detaşarea la Ministerul Justiţiei a doamnei NICOLETA NOLDEN,
judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pentru o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 18.03.2020.(majoritate – 7 da; 4 nu)
Hotărârea nr. 232
Hotărârea nr. 233
Hotărârea nr. 234
Hotărârea nr. 235
Hotărârea nr. 236
Punctul 11 4154/2020
ACORD DETAŞARE
1. Solicitarea doamnei MARIN LIANA GEORGIANA, judecător la Judecătoria
Ploieşti (2750/2020)
2. Solicitarea doamnei BOGA (LĂPĂDAT) GINA MIHAELA, judecător la
Judecătoria Ploieşti (30560/2020)
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3. Solicitarea doamnei LINDA IULIA GADI, judecător la Curtea de Apel
Bucureşti - Secţia a IV-a civilă (5053/2020)
4.
Solicitarea
domnului
judecător
BOZEŞAN
VASILE,
vicepreşedintele Tribunalului Ilfov (5268/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii NU a
exprimat acordul:
1. În vederea participării doamnei MARIN LIANA GEORGIANA,
judecător la Judecătoria Ploieşti, la procedura de selecţie organizată de
Şcoala Naţională de Grefieri pentru ocuparea unui post de personal de
instruire propriu la disciplina „Drept procesual penal”. (majoritate – 3 da;
8 nu)
2. În vederea participării doamnei BOGA (LĂPĂDAT) GINA MIHAELA,
judecător la Judecătoria Ploieşti, la procedura de selecţie organizată de
Şcoala Naţională de Grefieri pentru ocuparea unui post de personal de
instruire propriu la disciplinele „Cooperare judiciară internaţională în
materie penală” sau „Drept procesual penal”. (majoritate – 3 da; 8 nu)
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
3. Exprimarea acordului privind o eventuală detaşare în cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii a doamnei LINDA IULIA GADI, judecător la
Curtea de Apel Bucureşti în ipoteza promovării concursului pentru
ocuparea unui post de personal de instruire propriu la disciplina „Drept civil
şi drept procesual civil”. (majoritate – 10 da; 1 nu)
4. Exprimarea acordului privind o eventuală detaşare în cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii a domnului judecător BOZEŞAN VASILE,
vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov, în ipoteza promovării concursului
pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu la disciplina
„Drept civil şi drept procesual civil”. (majoritate – 8 da; 3 nu)
Hotărârea nr. 237
Hotărârea nr. 238
Hotărârea nr. 239
Hotărârea nr. 240
Punctul 12 3811/2020
EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii nr.94/26.02.2018 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii (DRUO nr.541/2020)
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2. Efectele Hotărârii nr.1302/14.12.2017 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii (DRUO nr.13278/2020)
3. Efectele Hotărârii nr.691/28.05.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii (DRUO nr.1907/2020)
4. Efectele Hotărârii nr.884/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii (DRUO nr.1515/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Menţinerea efectelor Hotărârii nr.94/26.02.2018 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător EVDA
SERENA MILITARU pe un post vacant, încadrarea acesteia, începând cu
data de 01.01.2020, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
doamnei judecător SIMONA MARIA ZARAFIU. (unanimitate)
2. Menţinerea efectelor Hotărârii nr.1302/14.12.2017 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii până la data eliberării din funcţie, prin
pensionare, a doamnei judecător BIRĂU ANETA BEATRICE, încadrarea
acesteia în perioada 01.02.2020-01.03.2020, urmând să opereze pe postul
temporar vacant al doamnei judecător PUŞCAŞU EMANUELA ANCA.
(unanimitate)
3. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 691/28.05.2019 a Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii începând cu data de
10.02.2020, ca urmare a reluării activităţii doamnei judecător
DUMITRESCU LAURA ADINA, pe postul temporar vacant neocupat din
cadrul Tribunalului Mureş. (unanimitate)
4. Menţinerea efectelor Hotărârii nr.884/14.07.2016 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, până la încadrarea doamnei judecător
MIHAELA-OANA PUŢINTEI pe un post vacant în cadrul Judecătoriei
Sectorului 4 Bucureşti, încadrarea acesteia, începând cu data de 01.03.2020,
urmând să opereze pe postul temporar vacant al doamnei judecător DIANA
NICOLETA COSTEA. (unanimitate)
Hotărârea nr. 241
Hotărârea nr. 242
Hotărârea nr. 243
Hotărârea nr. 244
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Punctul 13 4334/2020
OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
1. Solicitarea formulată de Curtea de Apel Timişoara de aprobare a ocupării, pe
perioadă nedeterminată, a două posturi temporar vacante de judecător din cadrul
Tribunalului Timiş (2098/2020)
2. Solicitarea formulată de Tribunalul Botoşani de aprobare a ocupării, pe
perioadă nedeterminată, a trei posturi temporar vacante de judecător din cadrul
Judecătoriei Botoşani (1381/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Admiterea solicitării formulate de Curtea de Apel Timişoara de aprobare
a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar vacante de
judecător la Tribunalul Timiş, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.
304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (posturile
doamnelor judecător Anita Cristina Balaban şi Gabriela Maria
Ţifrea) (unanimitate)
2. Admiterea solicitării formulate de Tribunalul Botoşani de aprobare a
ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 3 posturi temporar vacante de
judecător la Judecătoria Botoşani, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.
304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (posturile
doamnelor judecător Cişmilianu Anabela Cristina, Bandol Elena şi
Ripiceanu Andreea Olivia) (unanimitate)
Hotărârea nr. 245
Hotărârea nr. 246
Punctul 14 4157/2020
AVIZ CONFORM PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII
1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru
modificarea statelor de funcţii ale Tribunalului Suceava şi Judecătoriei Suceava
(3723/2020)
2. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru
modificarea statelor de funcţii ale Judecătoriei Sălişte şi Judecătoriei Avrig
(5043/2020)
3. Solicitarea Curţii de Apel Piteşti, de redistribuire a unui post vacant de
judecător, de la Tribunalul Specializat Argeş la Tribunalul Argeş (24604/2020)
(Amânat SJ 20.02.2020)
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4. Solicitarea Ministerului Justiţiei de modificare a statelor de funcţii ale
Judecătoriei Oneşti şi Curţii de Apel Bacău (5044/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale
Tribunalului Suceava şi Judecătoriei Suceava, după cum urmează:
Instanţa de la Număr
care
se posturi
efectuează
transferul
Tribunalul
Suceava

1 (vacant)

de Postul
Postul
actual/transferat transformat

Instanţa
care
efectuează
transferul

la
se

Grefier treapta I Grefier
şef Judecătoria
secţie gradul I Suceava

2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale
Judecătoriei Sălişte şi Judecătoriei Avrig, prin transferul unui post de
grefier treapta I din statul de funcţii al Judecătoriei Sălişte în statul de funcţii
al Judecătoriei Avrig.
3. Secţia pentru judecători a dispus amânarea analizării solicitării de
acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de
personal ale Tribunalului Specializat Argeş şi Tribunalul Argeş, prin
redistribuirea unui post vacant de judecător de la Tribunalul Specializat
Argeş la Tribunalul Argeş.
4. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale
Judecătoriei Oneşti şi Curţii de Apel Bacău, prin transferul unui post vacant
de grefier gradul I din statul de funcţii al Judecătoriei Oneşti în statul de
funcţii al Curţii de Apel Bacău.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 247
Hotărârea nr. 248
Hotărârea nr. 249
Hotărârea nr. 250
Punctul 15 4021/2020
PLÂNGERE PREALABILA
1. Plângerea prealabilă formulată de domnul MEREUŢĂ ADRIAN, judecător la
Judecătoria Galaţi, împotriva Hotărârii nr. 1806/21.11.2019 a Secţiei pentru
judecători
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2. Plângerea prealabilă formulată de doamna IVANCIUC OANA MARIA şi a
domnului IVANCIUC MIHAI, judecători la Tribunalul Satu Mare, în prezent
detaşaţi la Tribunalul Maramureş, împotriva Hotărârilor nr. 1636/19.11.2019,
1767/21.11.2019, 1769/21.11.2019, 1890/26.11.2019 şi 1917/26.11.2019 ale
Secţiei pentru judecători (11/19881,12/19889)
3. Plângerea prealabilă formulată de doamna POPESCU MARIA-LORENA,
judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva Hotărârii nr. 1797/21.11.2019 a
Secţiei pentru judecători (7/20194/2020)
4. Plângerea prealabilă formulată de doamna ENACHE IULIA MONICA,
judecător la Judecătoria Bacău, împotriva Hotărârii nr. 1591/19.11.2019 a Secţiei
pentru judecători (20280/2020)
5. Plângerea prealabilă formulată de domnul GOŞA CONSTANTIN
CĂTĂLIN, judecător cu grad profesional de curte de apel în cadrul Judecătoriei
Craiova, împotriva Hotărârii nr. 49/16.01.202020 şi nr. 116/06.02.2020 ale
Secţiei pentru judecători (1126/2020)
6. Plângerea prealabilă formulată de doamna GINA-MIHAELA BOGA,
judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva Hotărârii nr. 1914/26.11.2019 a
Secţiei pentru judecători (20334/2020)
7. Plângerea prealabilă formulată de domnul judecător cu grad profesional de
curte de apel ANDREI-AUREL PĂUN, vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului
2 Bucureşti, împotriva Hotărârii nr. 2044/16.12.2019 a Secţiei pentru judecători
(21862/2020)
8. Punct de vedere privind plângerea prealabilă formulată de Inspecţia Judiciară
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1441/2019 (24538/2019)
9. Plângerea prealabilă formulată de petentul PREDA-RĂDUCU-VALENTIN
(21350/2019)
10. Plângerea prealabilă formulată de petentul BĂLAN TUDOR (22343/2019)
11. Plângerea prealabilă formulată de petentul NICA VIOREL (21717/2019)
12. Plângerea prealabilă formulată de petentul CĂPĂŢÂNĂ DĂNUŢ
(24109/2019)
13. Plângerea prealabilă formulată de petentul GROSU FLORIN (22341/2019)
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14. Plângerea prealabilă formulată de petentul ANDRONACHE MARIUS
(22346/2019)
15. Plângerea prealabilă formulată de petentul ŞANDRU SORIN (21350/2019)
16. Plângerea
(23234/2019)

prealabilă

formulată

de

petentul

CĂPITANU

VASILE

17. Plângerea prealabilă formulată de petentul DUMITRU IANCU GHEORGHE
(21716/2019)
18. Plângerea prealabilă formulată de doamna MARIA-ALEXANDRA
MOCANU, judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva Hotărârii nr.
1746/21.11.2019 a Secţiei pntru judecători (20069/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea plângerii prealabile formulate de domnul MEREUŢĂ
ADRIAN, judecător la Judecătoria Galaţi, împotriva Hotărârii nr.
1806/21.11.2019 a Secţiei pentru judecători. (majoritate – 2 da; 9 nu)
2. Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna IVANCIUC
OANA MARIA şi a domnului IVANCIUC MIHAI, judecători la Tribunalul
Satu Mare, în prezent detaşaţi la Tribunalul Mararmureş, împotriva
Hotărârilor nr. 1636/19.11.2019, 1767/21.11.2019, 1769/21.11.2019,
1890/26.11.2019 şi 1917/26.11.2019 ale Secţiei pentru judecători. (majoritate
– 1 da; 10 nu)
3. Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna POPESCU
MARIA-LORENA, judecător la Judecătoria Ploieşti împotriva Hotărârii
nr. 1797/21.11.2019 a Secţiei pentru judecători. (majoritate – 1 da; 10 nu)
4. Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna ENACHE IULIA
MONICA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Bacău,
împotriva Hotărârii nr. 1591/19.11.2019 a Secţiei pentru judecători.
(majoritate – 1 da; 10 nu)
5. Respingerea plângerii prealabile formulate de domnul GOŞA
CONSTANTIN CĂTĂLIN, judecător cu grad profesional de curte de apel
în cadrul Judecătoriei Craiova, împotriva Hotărârii nr. 49/16.01.202020 şi
nr. 116/06.02.2020 ale Secţiei pentru judecători. (majoritate – 4 da; 7 nu)
6. Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna GINA-MIHAELA
BOGA, judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva Hotărârii nr.
1914/26.11.2019 a Secţiei pentru judecători. (majoritate – 1 da; 10 nu)
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7. Înscrierea pe ordinea de zi a următoarei şedinţe a plângerii prealabile
formulată de domnul judecător cu grad profesional de curte de apel
ANDREI-AUREL PĂUN, vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 2
Bucureşti, împotriva Hotărârii nr. 2044/16.12.2019 a Secţiei 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. (majoritate - 5 da; 5 nu; 1nul)
8.1. Admisibilitatea plângerii prealabile formulată de Inspecţia Judiciară
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1441/2019 prin care s-a
constatat că nu există indicii cu privire la încălcarea de către domnul
judecător DUMITRU DUMITRU DANIEL a normelor de conduită
reglementate de art. 3 alin. 2, art. 9 alin. 2 şi art. 10 din Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor. (majoritate – 9 da; 2 nu)
8.2. Respingerea plângerii prealabile formulată de Inspecţia Judiciară
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1441/2019 prin care s-a
constatat că nu există indicii cu privire la încălcarea de către domnul
judecător DUMITRU DUMITRU DANIEL a normelor de conduită
reglementate de art. 3 alin. 2, art. 9 alin. 2 şi art. 10 din Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor. (majoritate – 5 admitere; 6- respingere)
9. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul PREDA-RĂDUCUVALENTIN (21350/2019)
10. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul BĂLAN TUDOR
(22343/2019)
11. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul NICA VIOREL
(21717/2019)
12. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul CĂPĂŢÂNĂ
DĂNUŢ (24109/2019)
13. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul GROSU FLORIN
(22341/2019)
14. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul ANDRONACHE
MARIUS (22346/2019)
15. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul ŞANDRU SORIN
(21350/2019)
16. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul CĂPITANU
VASILE (23234/2019)
17. Amânarea plângerii prealabile formulată de petentul DUMITRU
IANCU GHEORGHE (21716/2019)
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18. Amânarea plângerii prealabile formulată de doamna MARIAALEXANDRA MOCANU, judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva
Hotărârii nr. 1746/21.11.2019 a Secţiei pentru judecători prin care i s-a
respins transferul la una dintre Judecătoriile Sectoarelor 1,3 şi 5 Bucureşti.
Punctul 16 5541/2020
1.Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a organizării concursului
pentru ocuparea unor posturi de grefier la unele instanţe din raza acestei curţi de
apel (4926/2020)
2.Solicitarea Curţii de Apel Oradea de aprobare a organizării concursului pentru
ocuparea a două posturi de grefier la Judecătoria Carei (626/2020)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Aprobarea solicitării Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a organizării
concursului pentru ocuparea a 7 posturi de grefier, după cum urmează:
1 post de grefier cu studii superioare la Curtea de Apel Bucureşti
1 post de grefier cu studii medii la Curtea de Apel Bucureşti
1 post de grefier cu studii medii la Tribunalul Bucureşti
1 post de grefier cu studii superioare la Tribunalul Teleorman
2 posturi de grefier cu studii medii la Judecătoria Lehliu Gară
1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Roşiori de Vede
2. Aprobarea solicitării Curţii de Apel Oradea de aprobare a organizării
concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare şi a
unui post de grefier cu studii medii la Judecătoria Carei.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 251
Hotărârea nr. 252
Punctul 17 5282/2020
Cererea doamnei judecător BOGDAN CAMELIA de apărare a reputaţiei
profesionale (nr.20-525/2020)
Soluţie
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
respingerea cererii doamnei judecător BOGDAN CAMELIA de apărare a
reputaţiei profesionale ca urmare a afirmaţiilor apărute în articolul „Ce
spuneam acum un an….”, publicat la data de 29.01.2020, pe site-ul
qmagazine.ro. (majoritate - 2 da; 8 nu; 1 nul)
Hotărârea nr. 253
Punctul 18 4339/2020
INSPECŢIA JUDICIARĂ
Raportul privind verificarea condiţiei de bună reputaţie a unui judecător de la
Curtea de Apel Cluj (19-3610)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât respingerea, ca inadmisibilă, a sesizării privind verificarea condiţiei
de bună reputaţie a doamnei SORINA SISERMAN, judecător de la Curtea
de Apel Cluj, în prezent eliberată din funcţie, prin pensionare. (unanimitate)
Hotărârea nr. 254
Punctul 19 4338/2020
INSPECŢIA JUDICIARĂ
Raportul de control întocmit ca urmare a verificărilor efectuate la Curtea de Apel
Cluj (19-3732/2019)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 19-3732/2020 privind
modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a
atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, controlreglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi
regulamente pentru a asigura buna funcţionare a Curţii de Apel Cluj şi
calitatea corespunzătoare a serviciului public. (majoritate – 10 da; 1 nu)
Hotărârea nr. 255
Punctul 20 4337/2020
INSPECŢIA JUDICIARĂ
Raportul de control având ca obiect activitatea desfăşurată de magistraţii-asistenţi
(19-3731/2019)
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 19-3731/2020 având ca obiect
activitatea desfăşurată de magistraţii asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie. (unanimitate)
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Hotărârea nr. 256
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
amânarea raportului 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.
Punctul 22 4326/2020
Solicitarea doamnelor judecător GABRIELA BALTAG şi EVELINA
OPRINA, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii nr. 554/2020
Soluţie
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că
nu este competentă să se pronunţe asupra solicitării doamnelor judecător
GABRIELA BALTAG şi EVELINA OPRINA, membri ai Consiliului
Superior al Magistraturii. (4 voturi DA – 7 voturi nu, respectiv, 3 voturi DA
– 7 voturi nu, 1 vot nul)
Punctul 23 6490/2020
Adoptarea unei hotărâri în vederea punerii în aplicare a prevederilor
Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României - Anexa 1 - Capitolul V - "Domeniul justiţie".
Soluţie
Secţia pentru judecători a dispus adoptarea unei hotărâri în vederea punerii
în aplicare a prevederilor Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării
de urgenţă pe teritoriul României - Anexa 1 - Capitolul V - "Domeniul
justiţie". (unanimitate)
Hotărârea nr. 257
17-03-2020 17:43
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