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Punctul 1

20465/2019

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE

Curte de Apel
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a Judecător la Curtea de Apel Timişoara
domnului MOŢIU FLORIN-AUREL
Tribunal

Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Tribunalul Gorj
pensionare, a doamna MORIE CARINAANDA
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a Judecător la Tribunalul Maramureş
doamna OLTEAN SIMONA-CAMELIA
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Preşedintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MOŢIU FLORIN-AUREL,
judecător la Curtea de Apel Timişoara, începând cu data de 01.11.2019.
2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MORIE CARINA ANDA,
judecător la Tribunalul Gorj, desemnată judecător de supraveghere a privării de
libertate la Penitenciarul Târgu Jiu, începând cu data de 31.12.2019.
3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei OLTEAN SIMONA CAMELIA,
judecător la Tribunalul Maramureş, începând cu data de 25.11.2019.
Hotărârea nr. 1436
Hotărârea nr. 1437
Hotărârea nr. 1438

1

Punctul 2

20899/2019

Cererea doamnei judecător BUHA NICOLETA ELENA de retragere a acordului privind detaşarea
în cadrul Tribunalului Maramureş
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea
Hotărârii nr. 1407/15.10.2019 a Secţiei pentru judecători, ca urmare a retragerii
acordului doamnei BUHA NICOLETA-ELENA, judecător la Tribunalul Bucureşti,
privind detaşarea la Tribunalul Maramureş. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1439
Punctul 3

20850/2019

Nota privind materialele permise asupra candidaţilor la concursul de promovare în funcţii de
execuţie a judecătorilor
Soluţie

Secţia pentru judecători
hotărât: (unanimitate)

a

Consiliului

Superior

al

Magistraturii

a

1. Candidaţii pot avea asupra lor în timpul concursului numai legislaţia menţionată,
cu modificările legislative intervenite până la data anunţării concursului, aşa cum a
fost publicată în Monitorul Oficial al României, cu excepţia ediţiilor comentate sau
adnotate ale legislaţiei menţionate, precum şi a exemplarelor cu legislaţia indicată
cu menţiuni proprii pe margine.

2. Se permite candidaţilor ca în timpul concursului să aibă asupra lor codurile civil,
penal, procedură civilă, procedură penală şi celelalte coduri şi acte normative
menţionate în bibliografia aprobată, care pot conţine soluţia pe scurt din decizii
RIL, HP, CCR.
3. Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul tematicii şi bibliografiei, anexă la
Hotărârea nr. 1434/2019, după cum urmează:
- la materia drept comercial - jurisprudenţa Curţii Constituţionale - hotărârile
indicate la pct.1 si 3 vizează aceeasi decizie a Plenului Curtii Constituţionale,
respectiv Hotărârea nr.623/25.10.2016 publicată in M.OF. nr.53/18.01.2017 şi, în
consecinţă, dispune eliminarea de la pct. 3 a acestei Hotărâri;
- la materiile drept procesual civil, drept civil, drept administrativ, financiar şi fiscal,
dreptul muncii şi asigurărilor sociale, drept comercial – jurisprudenţa CEDO Hotarârea Anghel contra României, menţionată la pct.2 a fost pronunţată la data de
4 octombrie 2007 si nu la data de 22 octombrie 2007, cum din eroare s-a menţionat.
Hotărârea nr. 1440
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