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Consiliului în

perioada 2017-2022:
Preşedinte
• jud. BUDA Marian
Vicepreşedinte
• proc. SOLOMON Nicolae Andrei
Membri aleşi cu activitate
permanentă – judecători şi
procurori:
• jud. BALTAG Gabriela
• jud. BALAN Mihai Andrei
• jud. CHIȘ Andrea
Annamaria
• jud. OPRINA Evelina
Mirela
• jud. MARCU Simona
Camelia
• jud. MATEESCU Mihai
Bogdan
• jud SAVONEA Lia
• jud. ȚÎNȚ Nicoleta
Margareta
• proc. BAN Cristian
• proc. DEAC Florin
• proc. OLARU Codruț
• proc. SOLOMON Nicolae Andrei
• proc. TOADER Tatiana
Membri de drept:
• Marian Cătălin PREDOIU
-ministrii justiţiei
• Gabriela SCUTEA procuror general al PICCJ
• jud. Corina-Alina CORBU,
preşedintele ICCJ

Reprezentanţi ai societăţii
civile:
• ALISTAR Teodor Victor
• CHELARIU Romeu
Statutul membrilorConsiliului:
Consiliului Superior al
Magistraturii funcţionează ca
organ cu activitate permanentă.
Hotărârile se iau în Plen şi în secţii,
potrivit atribuţiilor ce revin
acestora.
Mandatul membrilor aleşi este de
6 ani, fără posibilitatea
reînvestirii.
Magistraţii aleşi ca membri ai
Consiliului îşi suspendă activitatea
de judecător sau procuror
referitoare la prezenţa
judecătorilor în complete de
judecată, respectiv efectuarea
actelor de urmărire penală.
Funcţiile lor de conducere la
instanţe sau parchete se suspendă
de drept.
Ei pot fi revocaţi la propunerea
preşedintelui sau vicepreşedintelui
Consiliului ori a unei treimi din
membri, sau la cererea majorităţii
adunărilor generale de la nivelul
instanţelor sau parchetelor pe
care le reprezintă.

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

În perioada de referinţă, Plenul:
➢ a ales în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii pe domnul judecător MARIAN BUDĂ, începând
cu data de 13.05.2022 până la data de 06.01.2023.
➢ a hotărât: înaintarea către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a
propunerilor privind desemnarea procurorilor care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la art. 3 alin.(1)
şi alin.(2) din Legea nr.49/2022.
Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secţia:
➢ a hotărât:
-desemnarea în calitate de candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii a domnului
judecător BUDĂ Marian, membru al Consiliului Superior al Magistraturii,
-detașarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal Constantinescu Ionuț Daniel de la Judecătoria Sectorului 3
București la Tribunalul Ilfov,
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 32
judecători,
-acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Curții de Apel București și Judecătoriei
Sectorului 4 București,
-acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Ilfov și Judecătoriei Buftea,
-acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Judecătoriei Horezu și Judecătoriei
Pitești,
-aprobarea Raportului de control privind eficienţa managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi
regulamente, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii şi personalul auxiliar de
specialitate din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca cu aprobarea următoarelor măsuri: exercitarea funcției de control-reglare
de către preşedintele instanței și de către preşedinţii de secție în sensul remedierii disfuncțiilor constatate, precum și
supravegherea permanentă a operațiunilor realizate la compartimentele instanței, pentru a asigura conformitatea acestora
la cadrul legal și regulamentar actualizat, precum și continuarea desfășurării activității de pregătire profesională în cadrul
întâlnirilor periodice ale judecătorilor și personalului auxiliar,
-probarea Raportului de control privind eficienţa managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi
regulamente, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii şi personalul auxiliar de
specialitate din cadrul Tribunalului Cluj, precum și aprobarea următoarelor măsuri: continuarea derulării activităților
specifice în vederea finalizării procedurilor operaționale aflate în curs de elaborare și comunicarea Raportului de control
conducerilor administrative ale Tribunalului Cluj şi Curții de Apel Cluj,
-încetarea suspendării unui judecător și repunerea sa în funcție, potrivit dispozițiilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 303/2004,
republicată, privind statutul judecătorilor și procurorilor,
-aprobarea transferului a unui număr de 38 judecători și respingerea transferului a 159 judecători,
-aprobarea organizării concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în funcţii de conducere la curţile de apel,
tribunale, tribunale specializate şi judecătorii în perioada mai-august 2022,
-delegarea domnului judecător Bădulescu Aurelian Gabriel de la Judecătoria Craiova la Judecătoria Drăgăşani, începând cu
data de 02.06.2022, pe o perioadă de 6 luni,
-admiterea propunerii Colegiului de conducere al Judecătoriei Alba Iulia privind reorganizarea Judecătoriei Alba Iulia în sensul
înființării a două secții, respectiv Secția civilă și Secția penală, cu funcțiile de conducere corespunzătoare, președinte de secție
și grefier șef secție,
-modificarea și completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
-aprobarea Raportului Inspecției Judiciare nr. 22-338 având ca obiectiv identificarea practicii relevante a instanțelor de
judecată în privința modului de aplicare a art. 117 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în
materie penală, republicată,
-avizarea favorabilă a livrabilului ”Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative”,
- aprobarea organizării concursului de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor conform calendarului din
Anexa 3 și stabilirea numărului de locuri scoase la concurs, pe instanţe şi pe secţii, conform Anexei nr. 4,
-organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la
Bucureşti, în perioada maiseptembrie 2022, precum și aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului, conform anexei
nr. 1, precum și stabilirea numărului de posturi de magistrat asistent scoase la concurs şi repartizarea lor,
- sesizarea ministrului justiției pentru alocarea unui post de judecător din fondul de rezervă la Judecătoria Târgu-Mureș,
- sesizarea ministrului justiției pentru alocarea unui post de judecător din fondul de rezervă la Judecătoria Sectorului 5
București.
➢ a exprimat acordul:
-privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, în vederea participării la procedura de ocupare a funcției
de director adjunct, Departamentul de formare profesională inițială, a doamnei Chiujdea Denisa Brânduşa, judecător la
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti,
-privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, în vederea participării la procedura de ocupare a funcției
de director adjunct, Departamentul de formare profesională continuă, a domnului Onişor Mihai Daniel din cadrul Curţii de
Apel Bucureşti.
➢ a luat act de opţiunea doamnei judecător Antonescu Loredana Geanina privind eliberarea din funcția de preşedinte al
Tribunalului Ilfov, începând cu data numirii în funcţia de inspector judiciar.
➢ a aprobat declanşarea procedurii de transfer pe posturile de execuție vacante de la instanţele civile la instanţele
militare și posturile alocate acestei proceduri.
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➢ a constatat încălcarea de către un judecător a dispoziţiilor art.18 alin.1 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
Numiri in functii de conducere:
-președinte al Secției I civilă a Tribunalului Timiș - judecător cu grad profesional de curte de apel Beatrice-Mihaela Ivancu.
Delegări în funcţii de conducere:
-preşedinte al Judecătoriei Agnita - judecător Socea Nicolae Alexandru,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu Mureş - judecător Rus Mihai Cătălin,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Argeș - judecător Grigore Cristina Elena,
Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară
-preşedinte al Judecătoriei Satu Mare - judecător cu grad profesional de tribunal Scridon Ana-Maria,
-preşedinte al Judecătoriei Petroșani - judecător cu grad profesional de tribunal Petroi Ionela Roxana,
În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Neamț - judecător cu grad profesional de curte de apel Apostol Iulia-Emilia,
- ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
-preşedinte
al indemnizaţiei
Judecătoriei Bolintin
Vale -lunare
judecător
Alin,
- „diminuarea
de încadrare
brutePetrea
cu 15%
pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –II-preşedinte
al
Judecătoriei
Galaţi
judecător
Răzlog
Ana-Maria,
a din Legea nr. 303/2004,
-preşedinte aldin
Tribunalului
Brăila
- judecător cu
grad profesional
de disciplinare
curte de apelceVicol
-suspendarea
funcție până
la soluționarea
definitivă
a procedurii
face Daniela
obiectul lucrării Inspecției Judiciare.
-preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ - judecător Mormoe Cătălin-Mirel,
-vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov - judecător cu grad profesional de tribunal Ilie Cristian Răzvan,
-președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Constanța - judecător Ionescu Irina,
-preşedinte al Judecătoriei Drăgăşani – judecător Bădulescu Aurelian Gabriel.
Prelungiri delegării în funcţii de conducere:
-preşedinte al Secției civile a Tribunalului Călărași - judecător Stamate Octavian,
-preşedinte al Secției penale a Judecătoriei Galați - judecător Hâlcov Mihai,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Cornetu - judecător Șipoș Andreea-Alexandra,
-preşedinte al Secției civile a Curții de Apel Iași - judecător Popa Maria Cristina,
-preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Oradea - judecător Leaș Alin-Ionuț,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Timiș - judecător Neacșu Alexandra,
-preşedinte al Secției civile a Tribunalului Ialomița - judecător Șerban Nicolae,
- preşedinte al Secției pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel Galați - judecător Surdu Mihaela,
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Dolj - judecător Ivănuş Monica Daniela,
-preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Oradea - judecător Berindei Olimpiu Daniel,
-preşedinte al Judecătoriei Bistriţa - judecător Pop Alin Lenuţ,
-preşedinte al Tribunalului Ialomiţa - judecător Costin Marius Mirel,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti - judecător Boga Gina Mihaela,
-preşedinte al Judecătoriei Panciu - judecător Ciobotaru Daniela,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Iaşi - judecător cu grad profesional de curte de apel Codreanu Alina,
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Harghita - judecător Jurcă Bogdan-Radu,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Harghita - judecător Lorincz Romeo,
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Braşov - judecător cu grad profesional de curte de apel Conţ Simona Ioana,
-preşedinte al Tribunalului Călăraşi - judecător Oprişan Vica,
-vicepreşedinte al Tribunalului Călăraşi - judecător Dumitru Nicoleta,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Călăraşi - judecător Nedelcu Liviu-Petronel,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploiești - judecător Achim Ana Maria,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Focşani - judecător Botezatu Emilia,
-preşedinte al Judecătoriei Carei - judecător Costaşi Simona Minodora,
-preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi - judecător Manea Anne-Marie-Nicoleta,
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Suceava - judecător Murariu Aura Florentina,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa - doamnei judecător Tăncuţa Muşat,
-preşedinte al Secției I civile a Tribunalului Buzău - judecător Mocanu Iulia.
Activitatea sectiei pentru judecători în materie disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia a aplicat următoarele sancțiuni discilinare:

- ➢„excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. a) şi c) din acelaşi act normativ. Cu drept de recurs în termen
de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
-„excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. b) și d) din acelaşi act normativ. Cu drept de recurs în termen de
15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Activitatea Secţiei pentru procurori
În perioada de referinţă, Secţia:
➢ a hotărât:
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare a unui număr de 11 procurori;
-respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul procuror Streza Laurențiu – Dan împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii nr.616/22.03.2022.
-respingerea cererii de apărare a reputației profesionale formulate de doamna Bodin Alina Adriana, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Beiuș.
-➢ validarea rezultatelor finale ale concursului de promovare efectivă a procurorilor, conform Anexei 1 la nota direcției de specialitate și a hotărât promovarea
efectivă a procurorilor declarați admiși, începând cu data menționată în dreptul fiecăruia,
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de procuror, prin demisie, începând cu data de 01.06.2022, a domnului
Iasinovschi Sorin - Eugen, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava,
-eliberarea din funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a doamnei procuror Hăbean Maria - Gabriela, începând cu data promovării
efective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu,
-eliberarea din funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe a domnului procuror Burgă Florin - Gheorghe, începând cu data
promovării efective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna,
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funcţia de prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași a doamnei procuror Buzoianu Mihaela Alexandra, începând cu
data promovării efective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași,
-eliberarea din funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei a doamnei procuror Matei Elena Ligia, începând cu data promovării
efective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj,
-eliberarea din funcţia de prim prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași a doamnei procuror Apostol Mihaela, începând cu data promovării efective
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași,
-încetarea delegării în funcţia de procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați a doamnei procuror Mogoș Irina, începând cu
data promovării efective la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați,
-încetarea delegării în funcţia de prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a doamnei procuror Mihoc Iuliana, începând cu data
promovării efective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova,
-încetarea delegării în funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești a doamnei procuror Viciu Maria - Mirabela, începând cu data
promovării efective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova,
-încetarea delegării în funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Salonta a doamnei procuror Scurt Carmen, începând cu data promovării
efective la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor,
➢ a validat rezultatele concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, desfăşurat în perioada 25
ianuarie - 06 mai 2022 și a hotărât transmiterea propunerii de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi la concurs, procurorului şef al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute, în limita posturilor scoase la concurs.
➢ și-a însuşit conţinutul răspunsului Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj și Direcția Națională
Anticorupție și a hotărât aprobarea Raportului de control nr.22-281 având ca obiect ”practica parchetelor în materia procedurii speciale a acordului de
recunoaștere a vinovăției, în situații în care, în perioada 2020 - 2021, procurorul ierarhic superior nu a avizat efectele acordului de recunoaștere a vinovăției
potrivit art.478 alin.(2) din Codul de procedură penală, precum și în situațiile în care instanța de judecată a respins acordul de recunoaștere a vinovăției și a
trimis dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale, conform art.485 alin.(1) lit.b din Codul de procedură penală”. De asemenea, Secţia pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile din cuprinsul Raportului Inspecţiei Judiciare
➢ nu și-a însuşit conţinutul răspunsului Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de domnul Dan Cristian Tătar, procuror în cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Lugoj și a hotărât respingerea cererii de apărare a reputației profesionale formulată de domnul Dan Cristian Tătar, procuror în cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.
NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE:
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş - procuror Pop Alexandru Bogdan,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți - procuror Georgescu Sandra,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș - procuror Mesaroș Emanuela,
-procuror șef al Serviciului teritorial Iași din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - procuror Chiriac Cristina,
-procuror șef al Serviciului teritorial Craiova din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - procuror Călușaru Marin,
DELEGĂRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-procuror șef al Biroului teritorial Giurgiu din cadrul DIICOT - procuror Militaru George - Cosmin,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte - procuror Iordache Adrian Mihai,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa - procuror Jalbă Veronica,
-procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a criminalităţii organizate din cadrul DIICOT - procuror Cornea Gianina-Nicoleta,
-procuror șef adjunct al Secției de combatere a traficului de droguri din cadrul DIICOT - procuror Cotoară Valentin,
-procuror șef Secție urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea - procuror Rîșca Anca Dorina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu - procuror Bîrsan Andrei Dan,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București - Procuror Pulbere Valentin,
-procuror militar șef Secție judiciară din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași - procuror maior magistrat Aisăchioaiei Vasile Cristian,
-procuror militar șef al Biroului documente clasificate din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași - procuror maior magistrat Ilieș Carlo
Gabriel
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba - procuror Dragotă Andreea,
-procuror militar șef al Biroului documente clasificate din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timișoara - procuror locotenent colonel
magistrat Ioana Silviu Adrian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț - procuror Diaconu Constantin Cristinel,
-procuror șef al Serviciului teritorial Suceava din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - procuror Mihai Popa Mihaela,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt - procuror Niţu Marian Sergiu,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna - procuror Anton Camelia
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați - procuror Nedelcu Marinela,
prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului - procuror Niculeasa Daniel Ionuţ,
-procuror șef Secție judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara - procuror Dumitrescu Lavinia Camelia
PRELUNGIRI DELEGĂRI ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE:
-procuror șef al Serviciului Teritorial Galați din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - procuror Leu Mihaela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița - procuror Vereș Traian Darius,
-prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita - procuror Gîlcescu Dan Dumitru,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa - procuror Pitrop Beatrice-Cristina,
-prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ - procuror Darie Mugurel Laurenţiu George,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ - procuror Ghilan Irina Brânduşa,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunaulul Olt - procuror Şerban Irina,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea - procuror Pîrcălăbescu Nicolae,
-procuror şef al Secţiei judiciare penale a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - procuror Alexe Adriana Ramona,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei - procuror Meszaros Robert Sebastian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești - procuror Vasile Cănel,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova - procuror Bunea Andrei Cătălin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou - procuror Balmoş Teodora,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț - procuror Ilca Diana Andreea,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa - procuror Buzoianu Verginica,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad - procuror Mânzu Aurelian,
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-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia - procuror Tănase Florian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila - procuror Coșniță Marinela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila - procuror Stanciu Gabi Daniela,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila - procuror Petcu Alexandra Claudia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu - procuror Vasile Marc - Emilian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci - procuror Dăianu Alexandru Mădălin,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj - procuror Grecu Ionela.

Activitatea Comisiei nr. 1 - Legislaţie şi cooperare interinstituţională
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ şi-a însuşit :
-punctul de vedere al DLDC referitor la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către instanţele judecătoreşti, cu observaţia că nu se impune
crearea unor evidenţe suplimentare de către instanţele judecătoreşti cu privire la prelucrările de date cu caracter personal şi a decis comunicarea unui răspuns
în acest sens către solicitant.
-nota comună SISJ şi DLDC referitoare la solicitarea Wolters Kluwer România privind acordarea accesului programatic la informaţiile publicate pe ReJust.ro şi a
decis comunicarea unui răspuns în acest sens către solicitant.A fost exprimată şi opinia minoritară în sensul că se impune acordarea societăţii Wolters Kluwer
România a accesului la informaţiile publicate pe ReJust.ro în format prelucratul automat.
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 18 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru
asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunii, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 6 lit. e) din Legea nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei domestice (M21/08.03.2022) şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Senatul României.
-punctul de vedere al DLDC referitoare la proiectul de Lege privind ordinul de restricţie, elaborat de Ministerul Justiţiei şi a decis comunicarea unui răspuns în aces
sens către Ministerul Justiţiei.
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă privind modificarea si completarea Legii nr, 122/2006 privind azilul în România şi a decis comunicare
unui răspuns în acest sens către Senatul României.
-punctul de vedere al DLDC referitor la sesizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu privire la proiectul de Lege pentru modificare
şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililo
autorizaţiîn sensul că problematica supusă discuţiei excedează atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sen
către Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei şi a decis comunicarea unui
răspuns în acest sens către Senatul României.
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului
ilicit de droguri şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Senatul României.
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului
şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Senatul României.
-punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi nota completatoare
referitoare la observaţiile formulate de Ministerul Justiţiei şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
-punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare în sensul ca solicitarea formulată excedează competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi a deci s comunicarea unui răspuns în
acest sens către solicitant.
-punctul de vedere al DLDC referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea
şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi a altor categorii de personal din sistemul justiţiei (b256/20.04.2022) şi a decis comunicarea unui răspuns în acest
sens către Senatul României.
-punctul de vedere al DLDC şi a decis înaintarea propunerii către Ministerul Justiţiei pentru a fi avută în vedere în cadrul discuţiilor din grupul de lucru privind
modificarea cadrului normativ privind Statutul personalului auxiliar de specialitate şi al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al
parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, De asemenea, Comisia a decis comunicarea unui răspuns în acest sens
către solicitant.
-nota DLDC referitoare la o solicitare vizând posibilitatea participării la un concurs de admitere în magistratură şi a decis comunicarea unui răspuns în acest sens
către solicitant.
➢ a analizat :
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar
în materie civilă și a decis comunicarea unui răspuns către Senatul României în sensul că, deşi este oportună modificarea propusă cu privire la art. 8 alin. (1) şi
(2) din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, este necesară o analiză mai amplă a dispoziţiilor acestui
act normativ pentru stabilirea tuturor modificărilor care se impun, în acest sens, Comisia a decis iniţierea unei noi lucrări în care Direcţia Legislaţie, documentare
şi contencios să analizeze aceste aspecte.
-nota privind solicitarea de avizare a livrabilului „Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative" în cadrul proiectului „Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, identificarea elementelor normative şi a tendinţelor
de aglomerare - EFICIENŢĂ Cod SIPOCA/MySMIS: 752/ 129914 și a decis transmiterea livrabilului .
-punctul de vedere al DLDC referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea art. 687 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii și a decis comunicarea unui răspuns către Senatul României cu propunerea de modificare a dispoziţiilor art. 687 şi art. 684 din Legea nr. 95 din 14
aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul ca instanţa competentă să soluţioneze toate litigiile prevăzute de această lege, indiferent dacă se
urmează calea contestării deciziei pronunţate de Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis sau calea dreptului comun,
să fie tribunalul-secţia civilă în a cărui circumscripţie teritorială a avut locul actul de malpraxis reclamat, iar calea de atac exercitată împotriva hotărârii
pronunţate în prima instanţă să fie doar apelul.
-punctul de vedere Direcţia Legislaţie Documentare şi Contencios cu privire la plângerea formulată de un procuror . Comisia a decis transmiterea către Secţia
pentru procurori a plângerii prealabile prin care s-a solicitat revocarea şi suspendarea efectelor Hotărârii Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 616/22.03.2022, cu propunere de respingere ca inadmisibilă.
-nota privind solicitarea de avizare a livrabilului „Analiza impactului testării modelului de management prin prisma exerciţiului pilot, asupra cadrului legislativ".
a decis transmiterea livrabilului către Secţia pentru judecători cu propunere de avizare favorabilă, cu observaţia formulată şi însuşită în Comisie referitoare la
componenţa comisiei de examinare.
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Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a analizat:
-Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 22-338 având ca obiectiv identificarea practicii relevante a instanţelor de judecată în privinţa modului de aplicare a art.117 din
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată. Comisia a decis înaintarea lucrării către Secţia pentru judecători.
-Referatul DRUO privind propunerea Colegiului de conducere al Judecătoriei Alba lulia privind reorganizarea instanţei prin înfiinţarea a două secţii, civilă şi
penală și a decis înaintarea lucrării către Secţia pentru judecători cu propunere de aprobare a solicitării Colegiului de conducere al Judecătoriei Alba lulia.
-Punctul de vedere al DLDC referitor la solicitarea Tribunalului Brăila vizând interpretarea unor dispoziţii din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti şi din codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate, referitoare la activitatea personalului auxiliar de specialitate. Comisia a apreciat că
solicitarea Tribunalului Brăila excedează sferei de competenţă Consiliului, urmând a fi comunicat un răspuns în acest sens.
-Punctul de vedere al DLDC cu privire la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și Notă centralizatoare cu privire la solicitarea
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor IndisponibilizateComisia a decis desemnarea Curţii de Apel Bucureşti, a Curţii de Apel Craiova şi a Curţii de Apel
laşi, precum şi a a instanţelor din circumscripţia acestora, pentru operaţionalizarea în sistem pilot a aplicaţiei ROARMIS şi informarea Agenţiei Naţionale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate cu privire la instanţele desemnate
-Nota SISJ privind analiza oportunităţii modificării aplicaţiei STATIS pentru evidenţierea prelungirii termenului de redactare a hotărârilor judecătoreşti. Comisia
a decis că nu se impune modificarea aplicaţiei STATIS în sensul evidenţierii statistice a prelungirii termenului de redactare a hotărârilor judecătoreşti având în
vedere că, în prezent, aplicaţia ECRIS nu permite evidenţierea facilă a acestor măsuri, având drept consecinţă operarea neunitară în sistemul informatic,
afectând, aşadar, acurateţea datelor statistice, în acest context, a decis sesizarea Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS pentru a
îmbunătăţi interfaţa cu ajutorul căreia sunt operate informaţiile referitoare la prelungirea termenului de redactare. Totodată, Comisia a dispus comunicarea
unui răspuns privind aceste măsuri către Curtea de Apel Ploieşti.
-Nota DRUO privind punerea în executare a Deciziei civile definitive nr. 1450/10.03.2022, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de contencios
administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 871/1/2020* Comisia a decis comunicarea unui răspuns către petentă şi informarea corespunzătoare a instanţei, potrivit
celor analizate în Nota DRUO.
-Nota DLDC referitoare la hotărârile colegiilor de conducere ale curţilor de apel, adoptate în baza art. 21 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, comunicate în trimestrul 1 al anului 2022. Comisia a luat act hotărârile colegiilor de conducere ale curţilor de apel, adoptate în baza
art. 21 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, comunicate în trimestrul 1 al anului 2022.
-Raport control tematic mixt privind respectarea dispoziţiilor cu caracter obligatoriu menţionate în hotărârile judecătorului de drepturi şi libertăţi şi ale
judecătorului de cameră preliminară de către parchete în anumite cazuri, precum şi în legătură cu respectarea de către instanţele judecătoreşti a hotărârilor
instanţelor de control judiciar în cazuri de trimitere a cauzelor spre rejudecare. Comisia a decis înaintarea Raportului către Plenul CSM.
-Nota DLDC referitoare la proiectul de Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu
studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de
specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 181/2007. Comisia a decis înaintarea lucrării către Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii cu propunere de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în
funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi
instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare.
-Punct de vedere al DRUO referitor la posibilitatea detaşării unor magistraţi în cadrul Biroului Procurorului Curţii Penale Internaţionale parchetelor cu privire la
solicitarea procurorului Curţii Penale Internaţionale de sprijinire a activităţii Biroului Procurorului (OTP). Comisia şi-a însuşit punctul de vedere al DRUO şi a decis
informarea instanţelor şi parchetelor cu privire la solicitarea procurorului Curţii Penale Internaţionale de sprijinire a activităţii Biroului Procurorului (OTP).
-Nota DAERIP privind solicitarea de avizare a numirii domnului procuror Flavian Alexandru Popa, din cadrul DIICOT, ca punct de contact în reţeaua de experţi
privind echipele comune de anchetă Comisia a decis înaintarea lucrării către Plenul Consiliului.
-Notă comună DAERIP, DRUO, DLDC, SISJ privind observaţiile şi propunerile formulate cu privire la Planul de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului
judiciar 2022-2025, H.G. nr. 436/2022. Comisia a desemnat secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii ca fiind persoana responsabilă cu activitatea
de coordonare a implementării Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 la nivelul instituţiei.Comisia decis comunicarea unui răspuns către
Ministerul Justiţiei cu privire la completarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025 şi la actualizarea listei cu
utilizatorii BSC la nivelul Consiliului
-Notă privind solicitarea de avizare a livrabilului „Analiza impactului testării modelului de management prin prisma exerciţiului pilot. Comisia a decis înaintarea
lucrării către Secţia pentru judecători cu propunerea de avizare a livrabilului.
-Raport al Inspecţiei Judiciare 21-2730 privind monitorizarea respectării termenelor legale de redactare a hotărârilor
judecătoreşti în anul 2021.Comisia a decis înaintarea Raportului către Secţia pentru judecători cu propunere de aprobare, urmând ca monitorizarea de către
Inspecţia Judiciară a cauzelor de nerespectare a termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti, la nivelul instanţelor, să se facă trimestrial.
-Notă DRUO - SRUP referitoare la solicitarea de punere în executare a Hotărârii nr. 1986 din data de 31.03.2022 a ICCJ - Secţia contencios administrativ şi fiscal,
pronunţată în dosar nr. 905/54/2019.Comisia a decis transmiterea solicitării doamnei procuror D.M. către Secţia pentru procurori în vederea punerii în executare
a Deciziei civile nr. 1986 din data de 31.03.2022 a ICCJ - Secţia contencios administrativ şi fiscal, pronunţată în dosar nr. 905/54/2019, cu propunerea de a
constata că sentinţa civilă mai sus menţionată nu este executorie în sensul art. 24 din Legea 554/2004, Secţia pentru procurori urmând doar să ia act de anularea
Hotărârii 593/23.10.2018.Totodată cu privire la cererea de transfer a doamnei procuror D.M., care a făcut obiectul Hotărârii 593/23.10.2018, Comisia a propus
respingerea acesteia ca rămasă fără obiect pentru motivele invocate în cuprinsul notei DRUO.
- Notă DLDC referitoare la unele propuneri de completare a Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, formulate de UNBR. Comisia a
decis înaintarea lucrării către Secţia pentru judecători cu propunere de modificare şi completare a Regulamentului de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti.
-Notă DRUO - SRUP privind solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a unui
post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turculu. Comisia a dispus amânarea discutării solicitării formulată de Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Bacău de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Podu Turcului.în acest sens a dispus emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea solicitării de
informaţii cu privire la numărul şi situaţia posturilor vacante de grefieri la nivel naţional din cadrul parchetelor, din care să rezulte posturile indisponibilizate
pentru repartiţia absolvenţilor SNG promoţia 2022 şi cele care în prezent sunt alocate pentru concursurile de recrutare direct pe post organizate de parchete.
Şi-a însuşit nota DRUO -SRUP privind solicitarea formulată de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a trei posturi de grefier cu studii superioare juridice şi a luat act de
renunţarea DIICOT la organizarea concursului pentru ocuparea a trei posturi de grefier cu studii superioare juridice.
Comisia a luat act de decizia civilă nr. 1718/23.03.2022 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
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Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe
În perioada de referinţă, Comisia:
➢ a luat act
act,de
de raportul DAERIP nr.11/4993/18.04.2022 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea plenară a
echipei de proiect P1 ”Independența, responsabilitatea și calitatea sistemului judiciar” al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Barcelona, Spania, 4-5
aprilie 2022;
➢ a exprimat un acord de principiu privind propunerea Rețelei Francofone a Consiliilor Judiciare (RFCMJ) pentru organizarea seminarului cu tema
”Integritatea actorilor din sistemul judiciar, garanție a unui proces echitabil”, București, septembrie 2022 , urmând ca detaliile suplimentare referitoare la
concretizarea acestui eveniment să fie stabilite prin corespondența ulterioară ce va fi derulată cu partenerii externi, prin intermediul Direcției Afaceri
Europene, Relații Internaționale și Programe.
➢ a analizat nota DAERIP nr.03/9233/18.04.2021 referitoare la raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii referitor la situația drepturilor
omului în anul 2021 cu privire la aspectele cuprinse în raportul menționat, din perspectiva competențelor instituționale ale CS.
Activitatea Comisiei nr. 4 - Relații cu societatea civilă, cooperare și program de finanțare nerambursabilă
În perioada de referinţă, Comisia a analizat și şi-a însuşit :
-nota DLDC referitoare la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), de încheiere a unui protocol de parteneriat cu C.S.M., în vederea
implementării proiectului VioGen Rojust, referitor Ia îmbunătăţirea măsurilor de protecţie a drepturilor victimelor violenţei domestice şt sexuale, precum şi consolidarea capacităţii
autorităţilor române pentru asigurarea intervenţiei adecvate şi îmbunătăţirea cadrului legislativ pentru protecţia şi nediscriminarea victimelor şi a apreciat ca fiind oportună
participarea la Grupul de lucru propus.
-nota DLDC referitoare la solicitarea Asociaţiei Conciliere şi Arbitraj pentru Justiţie Internă şi Internaţională în legătură cu posibilitatea încheierii unui protocol de colaborare cu C.S.M.,
în promovarea arbitrajului.
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
Activităţi
Activităţi privind
privind formarea
formarea iniţială
iniţială
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I
➢ La data de 2 mai 2022 a debutat anul de formare profesională inițială pentru candidații declarați admiși la concursul de admitere la INM, sesiunea
iulie 2021 – aprilie 2022. Auditorii de justiție au participat la conferințe și seminare, în conformitate cu Programul de formare inițială aprobat prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 36 din 17 martie 2022.
b) Alte activități privind formarea inițială
➢ În perioada 23 – 27 mai 2022, 2 auditori de justiție au participat, însoțiți de 2 formatori INM, la un program internațional de formare în domeniul
drepturilor omului, destinat viitorilor judecători și procurori, desfășurat în Antalya, Turcia. Evenimentul a fost organizat de Academia de Justiție din Turcia, în
colaborare cu Agenția Turcă de Cooperare și Coordonare / Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) și a cuprins activități de formare, precum și o
competiție de prezentări susținute de fiecare participant, în materia jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Prezentările au fost evaluate de
către un juriu internațional, echipa formată din auditorii români clasându-se pe locul al III-lea.
2.
Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European
(FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 1- 31 mai 2022 au fost organizate 16 activități de formare profesională la nivel
centralizat, după cum urmează:
➢ În perioada 2-3 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, conferința cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La conferinţă au participat
22 de judecători şi 19 procurori.
➢ În perioada 5-6 mai 2022 s-a desfăşurat, la Cluj, Întâlnirea președinților secțiilor de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție
și curților de apel. La eveniment au participat 22 de judecători, reprezentând Înalta Curte de Casație și Justiție şi 14 curţi de apel, un procuror din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei.
➢ În perioada 5-6 mai 2022 s-a desfăşurat, la București, seminarul cu tema Managementul judiciar. La seminar au participat 20 de procurori.
➢ În perioada 9-10 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Etică și deontologie profesională. La seminar au participat 15 judecători, 10
procurori şi un magistrat-asistent din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
➢ În perioada 9-10 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Justiția pentru minori – aspecte penale. La seminar au participat 10 judecători
şi 11 procurori.
➢ În perioada 12-13 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Recuperarea prejudiciului infracţiunii. La seminar au participat 4 judecători,
16 procurori, precum şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei.
➢ În perioada 12-13 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Insolvența persoanei juridice. La seminar au participat 16 judecători.
➢ În perioada 16-17 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Administrarea probatoriului. La seminar au participat 7 judecători şi 11
procurori.
➢ În perioada 16-17 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, conferinţa cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La eveniment au participat
18 judecători, 26 de procurori, 4 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (3 din cadrul Ministerului
Justiţiei şi un reprezentant al Institutului Naţional al Magistraturii), precum şi 3 magistraţi-asistenţi din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
➢ În perioada 16-17 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Combaterea criminalităţii informatice. La seminar au participat 4 judecători,
15 procurori, precum şi un reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul INM.
➢ În perioada 16-17 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Tehnici de formare a adulților. La seminar au participat 6 judecători şi 2
procurori.
➢ În perioada 19-20 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Dreptul muncii. La seminar au participat 22 de judecători.
➢ În perioada 26-27 mai 2022 s-a desfăşurat, la Craiova, Întâlnirea președinților secțiilor civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel. La
eveniment au participat 21 de judecători, reprezentând 13 curţi de apel, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
precum şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei.
➢ În perioada 26-27 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Managementul judiciar. La seminar au participat 16 procurori.
➢ În perioada 26-27 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Administrarea probatoriului. La seminar au participat 5 judecători şi 12
procurori.
➢ În perioada 30-31 mai 2022 s-a desfăşurat, la Bucureşti, seminarul cu tema Managementul judiciar – Leadership. La seminar au participat 17
judecători şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş.

1. 1.

-

Infoletter CSM
Nr. 5/2022, mai 2022

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei"

În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism
Activitatea
și integritate”,
Comisiei cod
nr.3SIPOCA
- Relaţii453,
internaţionale
cod MySMIS2014+
şi programe
118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin
În
perioada
Programul
de referinţă,
Operațional
Comisia:
Capacitate Administrativă (POCA), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat,
în ➢
perioada
a luat 1-31
act,de
mai
raportul
2022 au
DAERIP
fost organizate
nr.11/4993/18.04.2022
8 activități de privind
formare,
participarea
după cum reprezentantului
urmează:
Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea plenară a
echipei
➢ deÎnproiect
perioada
P1 ”Independența,
9-10 mai 2022 s-a
responsabilitatea
desfășurat, la Iaşi,
și calitatea
workshop-ul
sistemului
în domeniul
judiciar”
Noul
al Rețelei
Cod penal.
Europene
Noul Cod
a Consiliilor
de procedură
Judiciare
penală.
(RECJ),
La seminar
Barcelona,
au participat
Spania, 4-5
15
aprilie 2022;
procurori.
➢ ➢a exprimat
În perioada
un acord
12-13de
mai
principiu
2022 s-aprivind
desfășurat,
propunerea
la Craiova,
Rețelei
workshop-ul
Francofone
în domeniul
a Consiliilor
Noul
Judiciare
Cod penal.
(RFCMJ)
Noul Cod
pentru
de procedură
organizarea
penală.
seminarului
La seminar
cu tema
au participat
”Integritatea
12
judecători.actorilor din sistemul judiciar, garanție a unui proces echitabil”, București, septembrie 2022 , urmând ca detaliile suplimentare referitoare la
concretizarea
➢ În perioada
acestui eveniment
12-13 mai 2022
să fie s-a
stabilite
desfășurat,
prin corespondența
la Alba Iulia, ulterioară
workshop-ul
ce va
înfidomeniul
derulată cu
Noul
partenerii
Cod penal.
externi,
Noulprin
Codintermediul
de procedură
Direcției
penală.
Afaceri
La seminar au
Europene,22
participat
Relații
de procurori.
Internaționale și Programe.
➢ a➢
analizat
În perioada
nota DAERIP
19-20nr.03/9233/18.04.2021
mai 2022 s-a desfășurat,
referitoare
la Alba la
Iulia,
raportul
workshop-ul
Departamentului
în domeniul
de Stat
NoulalCod
Statelor
penal.Unite
Noulale
Cod
Americii
de procedură
referitorpenală.
la situația
La drepturilor
seminar au
omului în anul
participat
14 judecători.
2021 cu privire la aspectele cuprinse în raportul menționat, din perspectiva competențelor instituționale ale CS.
➢ În perioada 19-20 mai 2022 s-a desfășurat, la Cluj, workshop-ul în domeniul Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La seminar au participat
15 procurori.
Activitatea Comisiei nr. 4 - Relații cu societatea civilă, cooperare și program de finanțare nerambursabilă
➢ În perioada 23-24 mai 2022 s-a desfășurat, la Cluj, workshop-ul în domeniul Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La seminar au participat
În perioada
14
judecători.
de referinţă, Comisia a analizat și şi-a însuşit :
-nota➢DLDC
În referitoare
perioada 26-27
la propunerea
mai 2022
Agenţiei
s-a desfășurat,
Naţionale pentru
la Târgu
Egalitatea
Mureş,
de workshop-ul
Şanse între Femei
în domeniul
şi Bărbaţi (ANES),
Noul Cod
de încheiere
penal. Noul
a unuiCod
protocol
de procedură
de parteneriat
penală.
cu C.S.M.,
La seminar
în vederea
au
implementării
participat
21 proiectului
de judecători.
VioGen Rojust, referitor Ia îmbunătăţirea măsurilor de protecţie a drepturilor victimelor violenţei domestice şt sexuale, precum şi consolidarea capacităţii
autorităţilor
➢ Înromâne
perioada
pentru
26-27
asigurarea
mai 2022
intervenţiei
s-a desfășurat,
adecvate la
şi îmbunătăţirea
Timișoara, workshop-ul
cadrului legislativ
în domeniul
pentru protecţia
Noul Cod
şi nediscriminarea
penal. Noul Cod
victimelor
de procedură
şi a apreciat
penală.
ca fiind
La seminar
oportună
au
participarea
participat
28ladeGrupul
procurori.
de lucru propus.
-notaÎnDLDC
cadrul
referitoare
Proiectului
la solicitarea
„Formarea
Asociaţiei
profesională
Conciliere şi Arbitraj
și consolidarea
pentru Justiţie
capacității
Internă şi Internaţională
la nivelul sistemului
în legăturăjudiciar”,
cu posibilitatea
finanțat
încheierii
prinunui
Programul
protocol de„Justiție”
colaborareîncucadrul
C.S.M.,
în promovarea arbitrajului.
Mecanismului
Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în perioada 1- 31 mai 2022 au fost organizate 3 activități de formare, după cum urmează:
➢
În perioada 23-24 mai 2022 a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Cooperare judiciară în materie penală, activitatea A1.5. La seminar
au participat 4 judecători şi 19 procurori.
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
În perioada
23-24
mai 2022
a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ,
1.➢Activităţi
2.
privind
formarea
iniţială
activitatea A1.2. La seminar au participat 20 de judecători.
➢
În perioada 26-27 mai 2022 a fost organizat, la București, seminarul în domeniul Achiziţii publice, activitatea A1.1. La seminar au participat 8
judecători, 10 specialişti în domeniul achiziţiilor publice, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, precum şi un magistratasistent din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
În cadrul Programului de formare continuă 2022, în perioada 1 – 31 mai 2022 au fost organizate 5 activități de formare profesională continuă, după cum
urmează:
➢ În perioada 12-13 mai 2022 a fost organizat, la Bucureşti, seminarul cu tema Combaterea infracţionalităţii silvice. La seminar au participat 14 procurori.
➢ În perioada 16-17 mai 2022 a fost organizat, la București, seminarul cu tema Probleme de practică neunitară în litigiile cu băncile în materia raporturilor
consumator-profesionist. La seminar au participat 20 de judecători.
➢ În perioada 17-19 mai 2022 a fost organizat, la București, seminarul cu tema Engleză juridică - aspecte penale, inclus în catalogul EJTN Plus. La seminar
au participat 12 procurori români şi 6 magistraţi europeni.
➢ În data de 19 mai 2022 a fost organizată, la București, în colaborare cu Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI) Conferința
Națională de Insolvență . La eveniment au participat 17 judecători.
➢ În perioada 19-20 mai 2022 a fost organizat, la București, seminarul cu tema Combaterea discriminării. Infracțiuni motivate de ură. La seminar au
participat 3 judecători, 7 procurori, 8 reprezentanţi din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, precum şi 3
magistraţi-asistenţi din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
➢ concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor – în perioada 19 ianuarie– 25 mai 2022, aprobat prin Hotărârea Secției pentru
procurori nr. 94/18.01.2022. În perioada aprilie – mai 2022 s-a derulat activitatea de evaluare a activității și conduitei candidaților, precum și soluționarea
contestațiilor împotriva rezulatelor evaluării. Rezultatele concursului au fost validate prin Hotărârea Secției pentru procurori nr. 843/24.05.2022. În urma
organizării concursului au fost ocupate 1 post la PÎCCJ, 10 posturi la parchetele de pe lângă curțile de apel și 24 posturi la parchetele de pe lângă tribunale.
➢ concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada 17 mai – 10 august 2022, aprobat prin Hotărârea nr.
1307/12.05.2022 a Secției pentru judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 185 de funcții vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel,
tribunale și judecătorii.
➢
concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada 26 mai – 31 octombrie 2022, aprobat prin Hotărârea nr.
1525/26.05.2022 a Secției pentru judecători a CSM.
➢
concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ – în perioada 31 mai – 30 septembrie 2022, pentru ocuparea a 25 de posturi
(6 posturi la Secția I civilă, 4 posturi la Secția a II-a civilă, 3 posturi la Secția penală și 5 posturi la Secția de contencios administrativ și fiscal).
4. Relații externe
În perioada 12-13 mai 2022, INM a fost reprezentat, în calitate de membru al Grupului de lucru „Programe” din cadrul Rețelei Europene de Formare
Judiciară (EJTN), la reuniunea grupului de lucru care s-a desfășurat la Split (Croaţia).
În perioada 26-27 mai 2022 s-a desfășurat, la Bruxelles, Conferința de închidere a Proiectului „Fundamental Rights in Courts and Regulation (FRICoRe)”, cofinanţat în cadrul Programului „Justiţie” al Uniunii Europene 2014-2020, eveniment în cadrul căruia dna Roxana RIZOIU, formator cu normă întreagă al INM la
disciplina CEDO, a susținut o prezentare online privind formarea profesională a judecătorilor în domeniul aplicării dispozițiilor art. 47 din Carta drepturilor
fundamentale a UE .
În perioada de referință, Institutul Naţional al Magistraturii a găzduit următoarele evenimente internaţionale:
➢ cea de-a doua reuniune la nivel înalt a grupului de experţi din cadrul Proiectului de asistenţă tehnică al Comisiei Europene „Global Facility on
Antimoney Laundering and Countering the Financing of Terrorism (GF-AML/CFT)”, derulat în colaborare cu Siracusa International Institute for Criminal Justice
and Human Rights, dedicată evaluării scopului şi efectivității inițiativelor legislative în domeniul combaterii spălării banilor şi recuperării produsului infracțiunii
(2-4 mai 2022). La eveniment au participat experţi din 12 state, inclusiv România.
➢ seminarul „Mediation in the EU : Language, Law & Practice”, organizat de Academia de Drept European (ERA), în perioada 9-11 mai 2022.
De asemenea, în perioada 16 – 27 mai 2022, un grup de 7 procurori din Franța, Italia, Lituania, Polonia şi Bulgaria au participat la un stagiu organizat în cadrul
Programului de schimb EJTN. În prima săptămână stagiul a fost găzduit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar în cea de-a doua săptămână,
de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.
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Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri

În luna mai 2022 s-a desfășurat concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri pentru anul 2022. La proba scrisă, ce a avut loc la data de 01 mai
2022, au participat 524 de candidați. La concurs au fost scoase 140 posturi de grefier cu studii superioare juridice, dintre care 100 de posturi la instanțele
judecătorești și 40 de posturi la parchetele de pe lângă acestea, concurența fiind de aproximativ 4 candidați pe loc. Tabelul de clasificare a candidaților la concurs
a fost afișat la data de 24 mai 2022, după soluționarea contestațiilor la punctaj, atât pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, cât și pe site-ul SNG.
În perioada de referință, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat 9 sesiuni de formare de tip centralizat, conform
Programului multianual de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă
acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 22/11.02.2022.Sesiunile de formare au fost organizate în cadrul proiectului FEPEAJU - Formare eficientă pentru
practici etice, administrative și judiciare unitare, cod SIPOCA 1156, cod MySMIS 152441 și au vizat următoarele tematici:
- Acțiunea nr. 18 - Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor cu privire la activitatea grefierilor la început de carieră – Alba Iulia, desfășurat
în perioada 02-07.05.2022, la care au participat 24 de grefieri din cadrul instanțelor judecătorești;
- Acțiunea cu nr. 19 - Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie civilă – Constanța,
desfășurat în perioada 04-06.05.2022, la care au participat 20 de grefieri din cadrul instanțelor judecătorești;
- Acțiunea cu nr. 20 - Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor cu privire la activitatea grefierilor la început de carieră – Constanța,
desfășurat în perioada 09-14.05.2022, la care au participat 24 de grefieri din cadrul instanțelor judecătorești;
- Acțiunea cu nr. 21 - Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă – Craiova,
desfășurat în perioada 11-13.05.2022, la care au participat 18 grefieri din cadrul instanțelor judecătorești;
- Acțiunea cu nr. 22 - Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie penală – Bârlad,
desfășurat în perioada 11-13.05.2022, la care au participat 18 grefieri din cadrul instanțelor judecătorești;
- Acțiunea cu nr. 23 - Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor administrative și de evidență electronică în materie penală – Constanța,
desfășurat în perioada 16-18.05.2022, la care au participat 20 de grefieri din cadrul instanțelor judecătorești;
- Acțiunea cu nr. 24 - Dezvoltare personală și profesională prin stimularea inteligenței emoționale – Bârlad, desfășurat în perioada 18-20.05.2022, la care
au participat 20 de grefieri din cadrul parchetelor;
- Acțiunea cu nr. 25 - Strategii unitare de lucru privind înregistrarea și arhivarea documentelor – Bârlad, desfășurat în perioada 23-25.05.2022, la care au
participat 23 de grefieri din cadrul instanțelor judecătorești;
- Acțiunea cu nr. 26 - Aspecte jurisprudențiale și soluții de unificare a practicilor cu privire la activitatea grefierilor la început de carieră – Constanța,
desfășurat în perioada 23-28.05.2022, la care au participat 25 de grefieri din cadrul parchetelor.
În total, la aceste acțiuni de formare au participat 195 de grefieri, dintre care 150 de grefieri din cadrul instanțelor judecătorești și 45 de grefieri din cadrul
parchetelor.
De asemenea, în perioada de referință, formatorii din cadrul departamentului au continuat centralizarea practicilor judiciare și administrative neunitare,
conturate la sesiunile de formare desfășurate, fiind întocmite fișe ce cuprind principalele probleme de drept sau administrative identificate și care generează
practică neunitară, opiniile majoritare și minoritare constatate la nivelul cursanților, precum și opiniile formatorilor.
Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a contribuit, în luna mai 2022, la semnarea Actului Adițional nr. 7/2022 la Acordul
de parteneriat nr. 47/11358/2016/2019, în cadrul proiectului Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar (Judicial Training
and Capacity Building), co-finanțat prin Programul Justiție aferent Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
În perioada de referință, un grup de 5 grefieri români din cadrul Curții de Apel Alba Iulia a participat la un schimb de experiență în Grecia, ca parte a
Programului de schimburi bilaterale pentru grefieri 2022, organizat de EJTN.
Totodată, în luna mai 2022, au fost declanșate procedurile de selecție pentru vizitele de studiu incluse în calendarul EJTN, organizate în semestrul II – 2022,
și pentru seminarul Legal Language Training Cooperation in Criminal Matters, inclus în calendarul EJTN 2022, 24-28 octombrie 2022, Madrid, Spania.
Proiectul Better applying European cross-border procedures: legal and language training for court staff in Europe (Grant Agreement 806998), în cadrul
căruia Școala Națională de Grefieri a avut calitatea de organizație de sprijin, a fost finalizat în mod oficial la data de 31 mai 2022. În cadrul proiectului au fost
dezvoltate materiale standardizate de formare în materia cooperării judiciare internaționale în materie civilă, un manual de engleză juridică și au fost organizate
33 de acțiuni de formare juridică și lingvistică la nivel național și internațional, atât în format online, cât și în format face-to-face, la care au participat peste 800
de grefieri din Uniunea Europeană. Referitor la participarea grefierilor români, 21 de grefieri din cadrul instanțelor au participat la acțiunile de formare
internaționale în domeniul englezei juridice, 57 de grefieri au participat la cele două seminare naționale organizate sub egida proiectului și 3 grefieri au participat
la cele două seminare pan-Europene.
Directorul Școlii Naționale de Grefieri a participat la conferința de progres organizată în luna mai 2022, în cadrul proiectului TAEJ – Transparență,
accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar (cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765).
Școala Națională de Grefieri a participat, la data de 16 mai 2022, la evenimentul intitulat Conferințele vocaționale ale Facultății de Drept: Profesia de
GREFIER în România, eveniment organizat în format hibrid de către Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. La conferință a
participat directorul SNG, împreună cu doi reprezentanți ai Departamentului relații internaționale.
De asemenea, la data de 24 mai 2022, Școala Națională de Grefieri a participat, printr-un reprezentant al Departamentului relații internaționale, la o
întâlnirea online organizată cu studenții Facultății de Drept din cadrul Universității din Craiova, în cadrul căreia s-au prezentat informații privind admiterea în
profesia de grefier, formarea profesională inițială a grefierilor, precum și aspecte relevante privind această profesie juridică.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, cu sprijinul Departamentului de formare a formatorilor, a fost redeclanșată o
procedură de selecție pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de formare profesională inițială – judecător – la
disciplina Procedură penală.
În perioada de referință, Departamentul de formare a formatorilor a centralizat propunerile de modificare și completare a Regulamentului de organizare
și funcționare al Școlii Naționale de Grefieri, propuneri înaintate Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în vederea aprobării.
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