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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 14 decembrie 2021, ora: 13:30
Punctul 1

23822/2021

MENŢINERE ÎN FUNCȚIE
1. Cererea domnului GOJA VASILE, judecător la Curtea de Apel Cluj, de acordare a avizului anual
pentru menținerea în funcție după împlinirea vârstei de 65 de ani (23843/2021)

2. Cererea doamnei POPESCU IULICA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, de acordare a
avizului anual pentru menținerea în funcție după împlinirea vârstei de 65 de ani (23335/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului GOJA VASILE,
judecător la Curtea de Apel Cluj, după împlinirea vârstei de 65 de ani, pe o perioadă
de 1 an, începând cu data de 06.03.2022. (7 Da, 2 Nu)
2. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei POPESCU
IULICA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, după împlinirea vârstei de 65 de ani,
pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 23.02.2022. (8 Da, 1 Nu)
Hotărârea nr. 1456
Hotărârea nr. 1457
Punctul 2

23818/2021

NUMIRE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de numire în funcția de președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei
Pitești a doamnei judecător OPREA ALINA MARILENA (23764/2021)

2. Propunerea de numire în funcția de președinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Pitești
a domnului judecător CRÎNGUȘ IONUȚ DRAGOȘ (23763/2021)

3. Propunerea de numire în funcția de președinte al Secției a II-a civilă, de contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Prahova a doamnei judecător MITROI ALINA (24290/2021)
Soluţie
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Numirea doamnei judecător OPREA ALINA MARILENA în funcția de
președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Pitești, pe o perioadă de 3
ani, începând cu data de 15.12.2021.
1.2. Încetarea delegării doamnei judecător OPREA ALINA MARILENA în funcția de
președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei Pitești, începând cu data
numirii sale în această funcţie de conducere.
2.1. Numirea domnului judecător CRÎNGUŞ IONUȚ DRAGOȘ în funcția de
președinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Pitești, pe o perioadă de 3
ani, începând cu data de 15.12.2021.
2.2. Încetarea delegării domnului judecător CRÎNGUŞ IONUȚ DRAGOȘ în funcția de
președinte al Secției pentru cauze civile a Judecătoriei Pitești, începând cu data
numirii sale în această funcţie de conducere.
3. Numirea doamnei judecător MITROI ALINA în funcția de președinte al Secției a
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Prahova, pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 04.01.2022.
Hotărârea nr. 1458
Hotărârea nr. 1459
Hotărârea nr. 1460
Punctul 3

23799/2021

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a doamnei judecător TĂNASE DANIELA-NICOLETA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Urziceni (23337/2021)

2. Propunerea de delegare a doamnei judecător ŞTEF MARIA-CRISTINA în funcţia de preşedinte al
Secţiei penale a Tribunalului Sălaj (23487/2021)

3. Propunerea de delegare a domnului judecător FLOREA ROBERT GEORGE în funcţia de
preşedinte al Tribunalului Galaţi (23316/2021)

4. Propunerea de delegare a doamnei judecător LUCA CORNELIA în funcţia de preşedinte al Secţiei
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Galaţi (23315/2021)
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5. Propunerea de delegare a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel ARGHIR
BOGDAN-ALEX în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 București (23504/2021)

6. Propunerea de delegare a domnului judecător MORMOE CĂTĂLIN MIREL în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamț (23695/2021)

7. Propunerea de delegare a domnului judecător CHIRIAC DANIEL în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei HÂRLĂU (23589/2021)

8. Propunerea de delegare a doamnei judecător DIACONESCU SANDA în funcţia de vicepreşedinte
al Judecătoriei Câmpulung (23769/2021)

9. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel STĂNESCU
ISABELA ALINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hârşova (23513/2021)

10. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Fălticeni a doamnei MELINTE
CORINA OANA, judecător la Judecătoria Suceava, (24099/2021)

11. Propunerea de delegare a doamnei judecător ARHIP ANDREEA în funcţia de preşedinte al
Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Galaţi. (24178/2021)

12. Propunerea de delegare a doamnei judecător MARIANA-RALUCA IVĂNICĂ în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Ialomiţa (24104/2021)

13. Propunerea de delegare a doamnei judecător MARIN ANA CORINA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Vălenii de Munte (24242/2021)

14. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Novaci a domnului ALBĂ
BOGDAN OVIDIU, judecător la Judecătoria Târgu Jiu (24455/2021)

15. Propunerea de delegare a doamnei judecător PIENESCU ELENA-ROXANA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Iaşi (24580/2021)
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16. Propunerea de delegare a doamnei judecător TARHON DIANA-RALUCA în funcţia de preşedinte
al Secţiei penale a Judecătoriei Iaşi (24578/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate, cu excepţia pct.6: 7 Da, 1 Nu, 1 Nul)
1. Delegarea doamnei judecător TĂNASE DANIELA-NICOLETA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Urziceni, începând cu data de 04.01.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
2. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel ŞTEF MARIACRISTINA în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sălaj, începând
cu data de 31.12.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar
nu mai mult de 6 luni.
3. Delegarea domnului judecător FLOREA ROBERT GEORGE în funcţia de
preşedinte al Tribunalului Galaţi, începând cu data de 04.01.2022, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
4. Delegarea doamnei judecător LUCA CORNELIA în funcţia de preşedinte al Secţiei
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Galaţi, începând cu data de
21.12.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
5. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel ARGHIR
BOGDAN-ALEX în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 București,
începând cu data de 04.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Delegarea domnului judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamț, începând cu data de 15.12.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
7. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal CHIRIAC DANIEL
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hârlău, începând cu data de 04.01.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
8. Delegarea doamnei judecător DIACONESCU SANDA în funcţia de vicepreşedinte
al Judecătoriei Câmpulung, începând cu data de 04.01.2022, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
9. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel STĂNESCU
ISABELA ALINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hârşova, începând cu data
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de 04.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
10. Delegarea doamnei MELINTE CORINA OANA, judecător la Judecătoria
Suceava, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Fălticeni, începând cu data de
07.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni.
11. Delegarea doamnei judecător ARHIP ANDREEA în funcţia de preşedinte al
Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Galaţi, începând cu data de 24.12.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
12. Delegarea doamnei judecător MARIANA-RALUCA IVĂNICĂ în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Ialomiţa, începând cu data de 31.12.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
13. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal MARIN ANA
CORINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vălenii de Munte, începând cu data
de 04.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
14. Delegarea domnului ALBĂ BOGDAN OVIDIU, judecător la Judecătoria Târgu Jiu,
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Novaci, începând cu data de 04.01.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
15. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal PIENESCU
ELENA-ROXANA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Iaşi,
începând cu data de 15.12.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
16. Delegarea doamnei judecător TARHON DIANA-RALUCA în funcţia de preşedinte
al Secţiei penale a Judecătoriei Iaşi, începând cu data de 15.12.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 1461
Hotărârea nr. 1462
Hotărârea nr. 1463
Hotărârea nr. 1464
Hotărârea nr. 1465
Hotărârea nr. 1466
Hotărârea nr. 1467
Hotărârea nr. 1468
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Hotărârea nr. 1469
Hotărârea nr. 1470
Hotărârea nr. 1471
Hotărârea nr. 1472
Hotărârea nr. 1473
Hotărârea nr. 1474
Hotărârea nr. 1475
Hotărârea nr. 1476
Punctul 4

23801/2021

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării domnului DAVID ANTON CRISTIAN, judecător cu grad
profesional de tribunal, în funcția de președinte al Judecătoriei Mangalia a domnului judecător
(23471/2021)

2. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ARDELEAN FLAVIUS-FLORIN în
funcția de președinte al Judecătoriei Șimleu Silvaniei (23489/2021)

3. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN în
funcția de președinte al Judecătoriei Rădăuți (23419/2021)

4. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător RADU CONSTANTIN CROITORU în
funcția de președinte al Judecătoriei Fetești (23334/2021)

5. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ONOFREICIUC DRANCA
GHEORGHE în funcția de președinte al Secției a II/a civile a Tribunalului Suceava (23801/2021)

6. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CHIOREAN AMELIA CECILIA în funcția
de președinte al Judecătoriei Vatra Dornei (23408/2021)

7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MATYUS GABRIELA ELVIRA în funcția
de președinte al Judecătoriei Jibou (23490/2021)
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8. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător GIOL MONICA FLORENTINA în funcția
de președinte al Judecătoriei Măcin (23472/2021)

9. Propunerea de prelungire a delegării doamnei POP ANCA ALICE, judecător cu grad profesional
de tribunal, în funcția de președinte al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc (23414/2021)

10. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător LUMINIȚA CRIȘTIU NINU în funcția de
președinte al Curții de Apel București (23456/2021)

11. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CÎRJĂ LENUȚA în funcția de președinte
al Secției I civilă și de contencios administrativ a Tribunalului Neamț (23444/2021)

12. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător POSTELNICESCU MARIA CORINA în
funcția de președinte al Secției I Civilă a Curții de Apel Pitești (23379/2021)

13. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător GHIŢĂ OIŢA în funcţia de preşedinte al
Secţiei penale a Tribunalului Giurgiu (23333/2021)

14. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
VITOŞ RĂZVAN ARCADIU în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Tulcea (23474/2021)

15. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător VLASE GHEORGHE în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc (23720/2021)

16. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător RADU CRISTINA în funcţia de
preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Iaşi
(23739/2021)

17. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător COSTAŞI SIMONA MINODORA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei (23831/2021)

18. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător POP CAMELIA ANA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Satu Mare (24003/2021)
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19. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător STOICESCU ADRIANA -PETRONELA
în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Timiș (23956/2021)

20. Propunerea de prelungire a delegării domnului STANA CORNELIU ADRIAN, judecător cu grad
profesional de tribunal, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Curtea de Argeș (23770/2021)

21. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ROMAN OVIDIU-CĂTĂLIN, în funcţia
de preşedinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Timiș. (23954/2021)

22. Propunerea de prelungire a delegării domnului LUMINEANU MARIUS ALEXANDRU, judecător
cu grad profesional de curte de apel, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea
(23083/2021)

23. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ANTOFIE MARCELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buftea (23706/2021)

24. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător FĂRÂMĂ VASILE-FLORIN în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Vișeu de Sus (232182021)

25. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător CĂPITAN CORNELIU LUCIAN în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare (24004/2021)

26. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător TULICI DANIEL-MIHAI în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Târgu Lăpuș (24217/2021)

27. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător RADU MIHAIL în funcţia de preşedinte
al Secţiei I civilă a Tribunalului Prahova (24241/2021)

28. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal DUŢĂ
MIRELA ANDREEA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina (24244/2021)

29. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător POPESCU DANA-ALINA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a III-a civile a Tribunalului Bucureşti (24411/2021)
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30. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător STĂTESCU ALEXANDRU-MARIAN în
funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti
(24410/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal DAVID
ANTON CRISTIAN în funcția de președinte al Judecătoriei Mangalia, începând cu
data de 21.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
2. Prelungirea delegării domnului judecător ARDELEAN FLAVIUS-FLORIN în
funcția de președinte al Judecătoriei Șimleu Silvaniei, începând cu data de
07.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
3. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN în funcția de președinte al Judecătoriei Rădăuți,
începând cu data de 18.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
4. Prelungirea delegării domnului judecător CROITORU RADU-CONSTANTIN în
funcția de președinte al Judecătoriei Fetești, începând cu data de 07.01.2022, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni. (unanimitate)
5. Prelungirea delegării domnului judecător ONOFREICIUC DRANCA
GHEORGHE în funcția de președinte al Secției a II-a civile a Tribunalului Suceava,
începând cu data de 30.12.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 Da, 1 Nu)
6. Prelungirea delegării doamnei judecător CHIOREAN AMELIA CECILIA în funcția
de președinte al Judecătoriei Vatra Dornei, începând cu data de 07.01.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (unanimitate)
7. Prelungirea delegării doamnei judecător MATYUS GABRIELA ELVIRA în funcția
de președinte al Judecătoriei Jibou, începând cu data de 28.01.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (unanimitate)
8. Prelungirea delegării doamnei judecător GIOL MONICA FLORENTINA în funcția
de președinte al Judecătoriei Măcin, începând cu data de 07.01.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (unanimitate)
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9. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal POP
ANCA ALICE în funcția de președinte al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc,
începând cu data de 07.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
10. Prelungirea delegării doamnei judecător LUMINIȚA CRIȘTIU NINU,
vicepreşedinte al Curții de Apel București, în funcția de președinte al acestei
instanţe, începând cu data de 07.01.2022, până la revenirea titularului pe post, dar
nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
11. Prelungirea delegării doamnei judecător CÎRJĂ LENUȚA în funcția de președinte
al Secției I civilă și de contencios administrativ a Tribunalului Neamț, începând cu
data de 04.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni. (8 Da, 1 Nu)
12. Prelungirea delegării doamnei judecător POSTELNICESCU MARIA CORINA în
funcția de președinte al Secției I civilă a Curții de Apel Pitești, începând cu data de
21.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. ( 8 Da, 1 Nu)
13. Prelungirea delegării doamnei judecător GHIŢĂ OIŢA în funcţia de preşedinte al
Secţiei penale a Tribunalului Giurgiu, începând cu data de 28.12.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 8 Da,
1 Nu)
14. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
VITOŞ RĂZVAN ARCADIU în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Tulcea,
începând cu data de 28.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
15. Prelungirea delegării domnului judecător VLASE GHEORGHE în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc, începând cu data de 07.01.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (unanimitate)
16. Prelungirea delegării doamnei judecător RADU CRISTINA în funcţia de
preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a
Curţii de Apel Iaşi începând cu data de 31.12.2021, până la ocuparea funcţiei, prin
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 Da, 1 Nu)
17. Prelungirea delegării doamnei judecător COSTAŞI SIMONA MINODORA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei, începând cu data de 21.01.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (unanimitate)
18. Prelungirea delegării doamnei judecător POP CAMELIA ANA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de 18.01.2022, până la
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ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (unanimitate)
19. Prelungirea delegării doamnei judecător STOICESCU ADRIANA-PETRONELA în
funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Timiș, începând cu data de 18.01.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (7 Da, 2 Nu)
20. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal STANA
CORNELIU ADRIAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Curtea de Argeș,
începând cu data de 07.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
21. Prelungirea delegării domnului judecător ROMAN OVIDIU-CĂTĂLIN în funcţia de
preşedinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Timiș,
începând cu data de 18.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 Da, 1 Nu)
22. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
LUMINEANU MARIUS ALEXANDRU în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 26.01.2022, până la revenirea titularului pe
post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
23. Prelungirea delegării doamnei judecător ANTOFIE MARCELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buftea, începând cu data de 16.11.2021,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(8 Da, 1 Nu)
24. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal
FĂRÂMĂ VASILE-FLORIN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vișeu de Sus,
începând cu data de 07.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
25. Prelungirea delegării domnului judecător CĂPITAN CORNELIU LUCIAN în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de
15.02.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
26. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
TULICI DANIEL-MIHAI în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Lăpuș,
începând cu data de 07.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
27. Prelungirea delegării domnului judecător RADU MIHAIL în funcţia de preşedinte
al Secţiei I civilă a Tribunalului Prahova, începând cu data de 14.12.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 Da, 1
Nu)
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28. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal DUŢĂ
MIRELA ANDREEA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina, începând cu
data de 18.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
29. Prelungirea delegării doamnei judecător POPESCU DANA-ALINA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a III-a civile a Tribunalului Bucureşti, începând cu data de
07.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (8 DA, 1 Nu)
30. Prelungirea delegării domnului judecător STĂTESCU ALEXANDRU-MARIAN în
funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului
Bucureşti, începând cu data de 04.01.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire,
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 Da, 1 Nu)
Hotărârea nr. 1477
Hotărârea nr. 1478
Hotărârea nr. 1479
Hotărârea nr. 1480
Hotărârea nr. 1481
Hotărârea nr. 1482
Hotărârea nr. 1483
Hotărârea nr. 1484
Hotărârea nr. 1485
Hotărârea nr. 1486
Hotărârea nr. 1487
Hotărârea nr. 1488
Hotărârea nr. 1489
Hotărârea nr. 1490
Hotărârea nr. 1491
Hotărârea nr. 1492
Hotărârea nr. 1493
Hotărârea nr. 1494
Hotărârea nr. 1495
Hotărârea nr. 1496
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Hotărârea nr. 1497
Hotărârea nr. 1498
Hotărârea nr. 1499
Hotărârea nr. 1500
Hotărârea nr. 1501
Hotărârea nr. 1502
Hotărârea nr. 1503
Hotărârea nr. 1504
Hotărârea nr. 1505
Hotărârea nr. 1506
Punctul 5

23797/2021

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna RALUCA MARIA
CÎRJAN, judecător la Curtea de Apel București (23033/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna NUȚĂ GEORGETA
CORINA, judecător la Curtea de Apel Pitești (23839/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna TIMOFTE CRISTINAMARIANA, judecător la Curtea de Apel Suceava (24447/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna NEACŞU CĂTĂLINA,
judecător la Tribunalul Constanţa (23840/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul judecător SZEP ŞANDOROTTO, preşedinte la Tribunalul Arad (24522/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DANIELA
DETEŞAN, judecător la Tribunalul Caraş-Severin (24227/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul DAFINA MIHAIL,
vicepreşedinte al Tribunalului Militar Bucureşti (24094/2021)
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Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CORDUNEANU
NICULINA, judecător la Judecătoria Hunedoara (22600/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MĂRGINEAN-MATEI JENISIMONA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Cluj-Napoca (23226/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CHIRVASIU
MIHAELA, judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea (23717/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DEJENARIU
ADINELA, judecător la Judecătoria Făgăraș (23361/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna CUNICEL OLIMPIAELISABETA, preşedinte al Judecătoriei Orşova (24084/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Preşedintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CÎRJAN RALUCA MARIA,
judecător la Curtea de Apel București.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 20.01.2022, a
doamnei NUȚĂ GEORGETA- CORINA, judecător la Curtea de Apel Pitești.
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TIMOFTE CRISTINAMARIANA, judecător la Curtea de Apel Suceava.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NEACŞU CĂTĂLINA, judecător
la Tribunalul Constanţa.
5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător SZEP ŞANDOROTTO, preşedinte al Tribunalului Arad.
6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DANIELA DETEŞAN, judecător
la Tribunalul Caraş-Severin.
7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător militar DAFINA
MIHAIL, vicepreşedinte al Tribunalului Militar Bucureşti.
8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CORDUNEANU NICULINA,
judecător la Judecătoria Hunedoara.
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9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MĂRGINEAN-MATEI JENISIMONA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Cluj-Napoca.
10. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DEJENARIU ADINELA,
judecător la Judecătoria Făgăraș.
11. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 10.01.2022, a
doamnei CHIRVASIU MIHAELA, judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea.
12. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător CUNICEL OLIMPIAELISABETA, preşedinte al Judecătoriei Orşova.
Hotărârea nr. 1507
Hotărârea nr. 1508
Hotărârea nr. 1509
Hotărârea nr. 1510
Hotărârea nr. 1511
Hotărârea nr. 1512
Hotărârea nr. 1513
Hotărârea nr. 1514
Hotărârea nr. 1515
Hotărârea nr. 1516
Hotărârea nr. 1517
Hotărârea nr. 1518
Punctul 6

24167/2021

ELIBERARE DIN FUNCŢIA DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE
1. Cererea formulată de doamna judecător IONIŢĂ VERONICA, de eliberare din funcţia de preşedinte
al Secţiei penale a Tribunalului Bihor, ca urmare a demisiei (23590/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea
doamnei judecător IONIŢĂ VERONICA din funcţia de preşedinte al Secţiei penale a
Tribunalului Bihor, începând cu data de 15.12.2021, ca urmare a
demisiei. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1519
Punctul 7

23804/2021

DELEGARE/DETAŞARE LA ALTE INSTANŢE
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1. Solicitarea Curţii de Apel Oradea privind detaşarea doamnei judecător RENGLE BIANCA IOANA
de la Judecătoria Chişineu Criş la Judecătoria Carei (22399/2021)

2. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti privind delegarea/detaşarea doamnei judecător MARIN LIANA
GEORGIANA de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (22529/2021)
3. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti privind detaşarea la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a
următorilor judecători: (21119/2021)
- doamna RUŢĂ ANA MARIA, judecător la Judecătoria Piteşti;
- domnul TIBERIU BODOR-IONESCU, judecător la Judecătoria Galaţi;
- doamna EMANUELA POPA, judecător la Judecătoria Ploieşti;
- doamna ALINA OANA IORDACHE, judecător la Judecătoria Slobozia;
- domnul GEORGE-GABRIEL BOGDAN, judecător la Judecătoria Giurgiu;
- domnul RĂZVAN-MIHAIL DRAGA, judecător la Judecătoria Răcari;
- doamna DANIELA VASILE, judecător la Judecătoria Turnu Măgurele;
- doamna IOANA ROXANA OLTEAN, judecător la Judecătoria Constanţa;
- doamna GABRIELA MARIA BUTURUGĂ-PAZIUC, judecător la Judecătoria Târgovişte;
- doamna judecător GEORGETA CLAUDIA NEAGU, vicepreşedinte al Judecătoriei Slobozia

4. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de delegare a domnului judecător STĂNCULESCU ION de la
Judecătoria Vălenii de Munte la Judecătoria Târgu Secuiesc (23030/2021)

5. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de detaşare a doamnei judecător HUMULESCU MARIA
ECATERINA de la Judecătoria Iaşi la Judecătoria Buftea (23250/2021)

6. Solicitarea Curţii de Apel Cluj privind delegarea/detaşarea domnului judecător TOPLICEANU
NECULAI de la Tribunalul Neamţ la Tribunalul Cluj (23114/2021)

7. Solicitarea Curţii de Apel Cluj privind delegarea/detaşarea doamnei judecător CANDALE IOANAMIOARA de la Judecătoria Suceava la Judecătoria Năsăud (22573/2021)

8. Solicitarea Curţii de Apel Ploieşti de prelungire a delegării doamnei judecător RĂŞCANU MIHAELA
VOICHIŢA de la Judecătoria Urziceni la Judecătoria Răcari (23029/2021)
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9. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de prelungire a detaşării domnului judecător cu grad de tribunal
ANCU CRISTIAN-CONSTANTIN, de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Giurgiu (23457/2021)

10. Solicitarea Curţii de Apel Piteşti privind detaşarea doamnei judecător CORLĂŢEANU SIMINA, de
la Tribunalul Bihor la Tribunalul Argeş (19200/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător RENGLE BIANCA
IOANA de la Judecătoria Chişineu Criş la Judecătoria Carei. (1 admitere, 8
respingere)
2.1. Respingerea solicitării de delegare a doamnei judecător MARIN LIANA
GEORGIANA de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.
(unanimitate)
2.2. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător MARIN LIANA
GEORGIANA de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti.
(unanimitate)
3.1. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător RUŢĂ ANA MARIA
de la Judecătoria Piteşti la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. (unanimitate)
3.2. Respingerea solicitării privind detaşarea domnului judecător TIBERIU BODORIONESCU de la Judecătoria Galaţi la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
(unanimitate)
3.3. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător EMANUELA POPA
de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. (unanimitate)
3.4. Respingerea solicitării privind detaşarea domnului judecător RĂZVAN-MIHAIL
DRAGA de la Judecătoria Răcari la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
(unanimitate)
3.5. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător IOANA ROXANA
OLTEAN de la Judecătoria Constanţa la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
(unanimitate)
3.6. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător GABRIELA MARIA
BUTURUGĂ PAZIUC de la Judecătoria Târgovişte la Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti. (unanimitate)
3.7. Respingerea, ca inadmisibile, a cererilor de detaşare la Judecătoria Sectorului
1 Bucureşti formulate de: (6 respingere, 3 admitere)
1. doamna ALINA OANA IORDACHE, judecător la Judecătoria Slobozia
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2. doamna GEORGETA CLAUDIA NEAGU, judecător la Judecătoria Slobozia
3. domnul GEORGE-GABRIEL BOGDAN, judecător la Judecătoria Giurgiu
4. doamna DANIELA VASILE, judecător la Judecătoria Turnu Măgurele

4. Respingerea solicitării de delegare a domnului judecător STĂNCULESCU ION de
la Judecătoria Vălenii de Munte la Judecătoria Târgu Secuiesc. (unanimitate)
5. Admiterea solicitării privind detaşarea doamnei judecător HUMULESCU MARIA
ECATERINA de la Judecătoria Iaşi la Judecătoria Buftea, pe o perioadă de 6 luni,
începând cu data de 01.01.2022. (7 admitere, 2 respingere)
6.1 Respingerea solicitării de delegare a domnului judecător TOPLICEANU
NECULAI de la Tribunalul Neamţ la Tribunalul Cluj. (unanimitate)
6.2. Respingerea solicitării privind detaşarea domnului judecător TOPLICEANU
NECULAI de la Tribunalul Neamţ la Tribunalul Cluj. (2 admitere, 7 respingere)
7.1 Admiterea solicitării de delegare a doamnei judecător CANDALE IOANAMIOARA de la Judecătoria Suceava la Judecătoria Năsăud, pe o perioadă de 6 luni,
începând cu data de 01.01.2022. (7 admitere, 2 respingere)
7.2. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător CANDALE IOANAMIOARA de la Judecătoria Suceava la Judecătoria Năsăud. (1 admitere, 8
respingere)
8. Respingerea solicitării privind prelungirea delegării doamnei judecător RĂŞCANU
MIHAELA VOICHIŢA de la Judecătoria Urziceni la Judecătoria Răcari. (4 admitere, 5
respingere)
9. Respingerea solicitării privind prelungirea detaşării domnului judecător cu grad
de tribunal ANCU CRISTIAN-CONSTANTIN de la Judecătoria Răcari la Tribunalul
Giurgiu. (4 admitere, 5 respingere)
10. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător CORLĂŢEANU
SIMINA de la Tribunalul Bihor la Tribunalul Argeş. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1520
Hotărârea nr. 1521
Hotărârea nr. 1522
Hotărârea nr. 1523
Hotărârea nr. 1524
Hotărârea nr. 1525
Hotărârea nr. 1526
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Hotărârea nr. 1527
Hotărârea nr. 1528
Hotărârea nr. 1529
Punctul 8

23820/2021

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
1. Solicitarea Tribunalului Constanţa de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post
temporar vacant la Judecătoria Mangalia (23013/2021)

2. Solicitarea Curții de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de
judecător la Judecătoria Zalău (23428/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de
judecător la Judecătoria Mangalia, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de
judecător la Judecătoria Zalău, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 1530
Hotărârea nr. 1531
Punctul 9

23819/2021

EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii nr. 889/13.09.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (23373/2021)

2. Efectele Hotărârii nr. 894/25.06.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (23858/2021)

3. Efectele Hotărârii nr. 803/04.06.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (23336/2021)

4. Efectele Hotărârii nr. 362/18.03.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (22721/2021)
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5. Efectele Hotărârii nr. 884/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (22721/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 889/13.09.2018 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii începând cu data de 11.12.2021, ca urmare a încadrării doamnei
judecător F. L. pe un post efectiv vacant de judecător la Tribunalul Suceava.
2. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 894/25.06.2020 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii începând cu data de 17.12.2021, ca urmare a
încadrării doamnei judecător B.M. pe un post vacant de judecător la Tribunalul
Constanţa.
3. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 803/04.06.2020 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător A.B. pe
unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia,
începând cu data de 29.11.2021, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
doamnei judecător A.L.
4. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 362/18.03.2021 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător E.R.I. pe
unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia,
începând cu data de 30.12.2021, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
doamnei judecător O.B.S.
5. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 884/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător M.Z. pe unul din posturile
efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia, începând cu data de
10.01.2022, urmând să opereze pe postul temporar vacant al doamnei judecător
D.C.P.
Hotărârea nr. 1532
Hotărârea nr. 1533
Hotărârea nr. 1534
Hotărârea nr. 1535
Hotărârea nr. 1536
Punctul 10

23492/2021

PLÂNGERI PREALABILE
1. Plângerea prealabilă formulată de domnul VICTOR PENTELEEV, judecător în cadrul Judecătoriei
Sectorului 3 Bucureşti, împotriva Hotărârii nr. 1113/2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
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Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor (21501/2021)

2. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător CODREANU ANCA împotriva Hotărârii nr.
1064/2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (7299/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Respingerea plângerii prealabile formulate de domnul VICTOR PENTELEEV,
judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, împotriva Hotărârii nr.
1113/2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (8
respingere, 1 nul)
2. Respingerea plângerii prealabile formulate de doamna judecător CODREANU
ANCA împotriva Hotărârii nr. 1064/2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii. (4 admitere, 5 respingere)
Punctul 11

24638/2021

Suspendarea din funcţie a unui judecător
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
suspendarea din funcţie a unui judecător, începând cu data de 13.12.2021, în
temeiul art. 62 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1537
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