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Punctul 1

24529/2020

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a doamnei judecător SANDU MARIANA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Horezu (24261/2020)

2. Propunerea de delegare a doamnei judecător BRATU GABRIELA în funcţia de preşedinte al
Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ (24188/2020)

3. Propunerea de delegare a domnului judecător CHIRILUŢĂ CONSTANTIN în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Roman (24537/2020)

4. Propunerea de delegare a domnului judecător ROMAN OVIDIU CĂTĂLIN în funcţia de preşedinte
al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Timiș (24626/2020)

5. Propunerea de delegare a doamnei judecător LABIȘ ALINA MARCELA în funcţia de preşedinte al
Secției penale a Tribunalului Neamț (24631/2020)

6. Propunerea de delegare a doamnei judecător PLĂEȘU LAURA ELENA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Neamț (24629/2020)

7. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
PAPAIANOPOL MAGDALENA VIORICA în funcţia de preşedinte al Secţiei de conflicte de muncă şi
asigurări sociale din cadrul Tribunalului Argeş (74/2021)
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8. Propunerea de delegare a doamnei judecător BONTEA LIVIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Întorsura Buzăului (750/2021)
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea doamnei judecător SANDU MARIANA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Horezu, începând cu data de 15.01.2021, până la ocuparea funcţiei,
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Delegarea doamnei judecător BRATU GABRIELA în funcţia de preşedinte al
Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ, începând cu data de 15.01.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal CHIRILUŢĂ
CONSTANTIN în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Roman, începând cu data
de 15.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
4. Delegarea domnului judecător ROMAN OVIDIU CĂTĂLIN în funcţia de preşedinte
al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Timiș, începând cu
data de 15.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
5. Delegarea doamnei judecător LABIȘ ALINA MARCELA în funcţia de preşedinte al
Secției penale a Tribunalului Neamț, începând cu data de 15.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Delegarea doamnei judecător PLĂEȘU LAURA ELENA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Neamț, începând cu data de 15.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
7. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
PAPAIANOPOL MAGDALENA VIORICA în funcţia de preşedinte al Secţiei de
conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul Tribunalului Argeş, începând cu
data de 15.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
8. Delegarea doamnei judecător BONTEA LIVIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Întorsura Buzăului, începând cu data de 19.01.2021, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni.
Hotărârea nr. 1
Hotărârea nr. 2
Hotărârea nr. 3
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Hotărârea nr. 4
Hotărârea nr. 5
Hotărârea nr. 6
Hotărârea nr. 7
Hotărârea nr. 8
Punctul 2

23993/2020

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE:
1. Prelungirea delegării doamnei judecător ȘORÂNDARU ROXANA în funcția de președinte al
Secției I civile a Tribunalului Timiș (23994/2020)

2. Prelungirea delegării domnului judecător MĂRIEȘ RAREȘ FLAVIU în funcția de președinte al
Judecătoriei Reșița (23976/2020)

3. Prelungirea delegării doamnei judecător MERIŞESCU MIHAELA CARMEN în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti (23983/2020)

4. Prelungirea delegării doamnei judecător SIMONA-MINODORA COSTAŞI în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Carei (23977/2020)

5. Prelungirea delegării domnului judecător ADRIAN-OVIDIU-SIMION CIORBA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Negreşti Oaş (24187/2020)

6. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel LUMINEANU
MARIUS ALEXANDRU în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea (24264/2020)

7. Prelungirea delegării domnului judecător COŞEREA CONSTANTIN în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Drăgăşani (24263/2020)

8. Prelungirea delegării doamnei judecător VĂLEAN RAMONA MARIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Brezoi (24262/2020)

9. Prelungirea delegării domnului judecător AMZA EMIL MIRCEA în funcţia de vicepreşedinte al
Judecătoriei Piatra Neamţ (24189/2020)
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10. Prelungirea delegării doamnei judecător ROMAN LAVINIA-CĂLINA în funcţia de preşedinte al
Secției civile a Tribunalului Ilfov (24411/2020)

11. Prelungirea delegării domnului judecător DAVID ANTON CRISTIAN în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Mangalia (24359/2020)

12. Prelungirea delegării domnului judecător IGNA CORIN GIULIANO în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Dej (24417/2020)

13. Prelungirea delegării doamnei judecător MATYUS GABRIELA ELVIRA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Jibou (24558/2020)

14. Prelungirea delegării domnului judecător ARDELEAN FLAVIUS-FLORIN în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Şimleu Silvaniei (24559/2020)

15. Prelungirea delegării doamnei judecător COTÎRLĂ MIRELA-MIHAELA în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Turda (24418/2020)

16. Prelungirea delegării doamnei judecător CEUCĂ SOFIA OTILIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Huedin (24416/2020)

17. Prelungirea delegării doamnei judecător PĂTRU LAVINIA GABRIELA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Ineu (24624/2020)

18. Prelungirea delegării doamnei judecător ȚĂRĂU RADVANSKI IZABELLA REKA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Chișineu-Criș (24624/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Prelungirea delegării doamnei judecător ȘORÂNDARU ROXANA în funcția de
președinte al Secției I civile a Tribunalului Timiș, începând cu data de 05.01.2021,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(unanimitate)
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2. Prelungirea delegării domnului judecător MĂRIEȘ RAREȘ FLAVIU în funcția de
președinte al Judecătoriei Reșița, începând cu data de 19.01.2021, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
(unanimitate)
3. Prelungirea delegării doamnei judecător MERIŞESCU MIHAELA CARMEN în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti, începând cu data de
19.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni. (10 Da, 1 Nu)
4. Prelungirea delegării doamnei judecător SIMONA-MINODORA COSTAŞI în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Carei, începând cu data de 19.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (10 Da, 1 Nu)
5. Prelungirea delegării domnului judecător ADRIAN-OVIDIU-SIMION CIORBA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Negreşti Oaş, începând cu data de 05.01.2021,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni. (10 Da, 1 Nu)
6. 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 22.01.2021, până la revenirea titularului pe
post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
7. Prelungirea delegării domnului judecător COŞEREA CONSTANTIN în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Drăgăşani, începând cu data de 19.12.2020, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (10 Da, 1 Nu)
8. Prelungirea delegării doamnei judecător VĂLEAN RAMONA MARIA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Brezoi, începând cu data de 19.01.2021, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (10
Da, 1 Nu)
9. Prelungirea delegării domnului judecător AMZA EMIL MIRCEA în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ, începând cu data de 05.01.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni. ( 10 Da, 1 Nu)
10. Prelungirea delegării doamnei judecător ROMAN LAVINIA-CĂLINA în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Tribunalului Ilfov, începând cu data de 09.02.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 10
Da, 1 Nu)
11. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal DAVID
ANTON CRISTIAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mangalia, începând cu
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data de 19.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 10 Da, 1 Nu)
12. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
IGNA CORIN GIULIANO în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dej, începând cu
data de 26.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
13. Prelungirea delegării doamnei judecător MATYUS GABRIELA ELVIRA în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Jibou, începând cu data de 26.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (10 Da, 1 Nu)
14. Prelungirea delegării domnului judecător ARDELEAN FLAVIUS-FLORIN în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Şimleu Silvaniei, începând cu data de
05.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni. ( 10 Da, 1 Nu)
15. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal
COTÎRLĂ MIRELA-MIHAELA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Turda,
începând cu data de 26.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
16. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal CEUCĂ
SOFIA OTILIA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Huedin, începând cu data de
19.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni. (10 Da, 1 Nu)
17. Prelungirea delegării doamnei judecător PĂTRU LAVINIA GABRIELA în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Ineu, începând cu data de 26.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni. (10 Da, 1 Nu)
18. Prelungirea delegării doamnei judecător ȚĂRĂU RADVANSKI IZABELLA REKA
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chișineu-Criș, începând cu data de
19.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate)
Hotărârea nr. 9
Hotărârea nr. 10
Hotărârea nr. 11
Hotărârea nr. 12
Hotărârea nr. 13
Hotărârea nr. 14
Hotărârea nr. 15
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Hotărârea nr. 16
Hotărârea nr. 17
Hotărârea nr. 18
Hotărârea nr. 19
Hotărârea nr. 20
Hotărârea nr. 21
Hotărârea nr. 22
Hotărârea nr. 23
Hotărârea nr. 24
Hotărârea nr. 25
Hotărârea nr. 26
Punctul 3

552/2021

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE:
1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul BADEA-MARIUS TUDOSE,
judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii (372/2021)

2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei CORINA PODARU, judecător la
Curtea de Apel Bucureşti (24332/2020)

3. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIUBAN DOINA LILIANA, judecător
la Judecătoria Arad (24061/2020)

4. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei COPACI ADRIANA, judecător la
Tribunalul Vrancea (24247/2020)

5. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei TĂLMĂCEL PETRUTA GABRIELA,
judecător la Judecătoria Roman (220/2021)

6. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei IONESCU IOANA-MIRELA, judecător
la Curtea de Apel Timişoara (369/2021)
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7. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICOLAU SIMONA
FLORICA, judecător la Tribunalul Vrancea (23190/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BADEA MARIUS TUDOSE,
judecător la Judecătoria Sectorului 3 București, secretar general al Consiliul
Superior al Magistraturii la data formulării cererii.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CORINA PODARU, judecător
la Curtea de Apel București.
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIUBAN DOINA-LILIANA,
judecător la Judecătoria Arad.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ADRIANA COPACI, judecător
la Tribunalul Vrancea.
5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TĂLMĂCEL PETRUȚA
GABRIELA, judecător la Judecătoria Roman.
6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IONESCU IOANA-MIRELA,
judecător la Curtea de Apel Timişoara.
7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SIMONA FLORICA NICOLAU,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Vrancea.
Hotărârea nr. 27
Hotărârea nr. 28
Hotărârea nr. 29
Hotărârea nr. 30
Hotărârea nr. 31
Hotărârea nr. 32
Hotărârea nr. 33
Punctul 4

24434/2020

ELIBERARE DIN FUNCȚIE DE CONDUCERE:
1. Cererea formulată de domnul judecător BOTIŞ VASILE-MARIUS, de eliberare din funcţia de
preşedinte al Secţiei mixte de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări
sociale a Tribunalului Cluj, ca urmare a demisiei (DRUO nr.24241/2020)
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2. Cererea formulată de doamna judecător cu grad profesional de tribunal, SECURE EMILIA, de
eliberare din funcţia de preşedinte al Sectiei I civilă din cadrul Judecătoriei Craiova, ca urmare a
demisiei.

3. Cererea formulată de doamna judecător STOIAN SEVASTIŢA, de eliberare din funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Călăraşi, ca urmare a demisiei (DRUO nr.24698/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Eliberarea domnului judecător BOTIŞ VASILE-MARIUS din funcţia de preşedinte
al Secţiei mixte de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi
asigurări sociale a Tribunalului Cluj, ca urmare a demisiei, începând cu data de
15.01.2021.
2. Eliberarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal SECURE EMILIA
din funcţia de preşedinte al Sectiei I civile din cadrul Judecătoriei Craiova, ca
urmare a demisiei, începând cu data de 15.01.2021.
3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de
renunțarea doamnei judecător STOIAN SEVASTIŢA la cererea de eliberare din
funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Călăraşi, ca urmare a demisiei.
Hotărârea nr. 34
Hotărârea nr. 35
Hotărârea nr. 36
Punctul 5

23971/2020

DETAŞARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE
Solicitările de detaşare la Tribunalul Galaţi a doamnei judecător ALINA ANDRESCU de la Tribunalul
Ilfov şi a domnului judecător FLORIN ARINEL NIŢĂ de la Judecătoria Buftea (23020/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Admiterea propunerii privind detaşarea doamnei judecător ALINA ANDRESCU de
la Tribunalul Ilfov la Tribunalul Galaţi, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de
18.01.2021. (8 Da, 3 Nu)
2. Respingerea propunerii privind detaşarea domnului judecător FLORIN ARINEL
NIŢĂ de la Judecătoria Buftea la Tribunalul Galaţi. (1 admitere, 10 respingere)
Hotărârea nr. 37
Hotărârea nr. 38
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Punctul 6

445/2021

DETAŞARE LA ALTE INSTITUŢII
1. Solicitarea Autorității Naționale pentru Cetățenie referitoare la detașarea unor judecători în cadrul
acestei instituții (23605/2021)

2. Solicitarea Ministerului Justiţiei referitoare la detaşarea domnului ALEXANDRU VASILE, judecător
la Tribunalul Prahova (24444/2021)

3. Solicitarea Ministerului Justiţiei referitoare la detaşarea domnului LEFTER GABRIEL SANDU,
judecător la Curtea de Apel Constanţa (354/2021)

4. Solicitarea referitoare la detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei CRAIU
IULIA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti (326/2021)

5. Solicitarea referitoare la detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a domnului
judecător POPOIAG DRAGOŞ CONSTANTIN, preşedintele Tribunalului Dâmboviţa (346/2021)

6. Solicitarea referitoare la detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a
domnului STEREA-GROSSU COSMIN, judecător la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti (302/2021)

Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
amânarea discutării solicitării Autorității Naționale pentru Cetățenie referitoare la
detașarea unor judecători în cadrul acestei instituții. (unanimitate)

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Detașarea în cadrul Ministerului Justiţiei a domnului ALEXANDRU VASILE,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Prahova, pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 18.01.2021. (7 admitere, 4 respingere)
2. Detaşarea în cadrul Ministerului Justiţiei a domnului LEFTER GABRIEL SANDU,
judecător la Curtea de Apel Constanța, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de
18.01.2021. (9 admitere, 2 respingere)
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3. Detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei CRAIU IULIA,
judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
15.01.2021. (unanimitate)
3.1. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art. 134 ind. 1 din Legea nr.
304/2004 a postului doamnei CRAIU IULIA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti.
(10 Da, 1 Nu)
4. Detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a domnului judecător
POPOIAG DRAGOŞ CONSTANTIN, preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa, pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.01.2021.(8 admitere, 3 respingere)
4.1. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art. 134 ind. 1 din Legea nr.
304/2004 a postului domnului judecător POPOIAG DRAGOŞ CONSTANTIN,
preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa.(7 admitere, 4 respingere)
5. Detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a domnului STEREAGROSSU COSMIN, judecător la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, pe o perioadă
de 3 ani, începând cu data de 01.02.2021. (unanimitate)
5.1. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art. 134 ind. 1 din Legea nr.
304/2004 a postului domnului STEREA-GROSSU COSMIN, judecător la Judecătoria
Sectorului 4 Bucureşti. (10 Da, 1 Nu)

Hotărârea nr. 39
Hotărârea nr. 40
Hotărârea nr. 41
Hotărârea nr. 42
Hotărârea nr. 43
Punctul 7

542/2021

ÎNCETARE DETAŞARE:
Solicitarea doamnei DANIELA - IOANA STĂNCIOI, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul
Bucureşti, de încetare a detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii (379/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea
detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei DANIELA - IOANA
STĂNCIOI, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Bucureşti, începând cu
data de 15.01.2021. (unanimitate)
Hotărârea nr. 44

11

Punctul 8

165/2021

1. Solicitarea Curţii de Apel Iaşi de delegare a unor judecători de la alte instanţe din circumscripţia
altor curţi de apel din ţară, în cadrul Judecătoriei Vaslui (23289/2020)

2. Solicitarea Curţii de Apel Suceava referitoare la delegarea doamnei judecător ACIUBOTĂRIŢEI
ROXANA, de la Judecătoria Adjud la Judecătoria Botoşani (24603/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea propunerii privind delegarea doamnei judecător OVAC DANIELA
MIHAELA de la Tribunalul Ilfov la Judecătoria Vaslui. (1 admitere, 10 respingere)
2. Delegarea doamnei judecător CRISTIȘOR ANA MARIA de la Judecătoria Liești la
Judecătoria Vaslui, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 18.01.2021.
(unanimitate)
3. Respingerea propunerii privind delegarea doamnei judecător ACIUBOTĂRIŢEI
ROXANA de la Judecătoria Adjud la Judecătoria Botoşani. (3 admitere, 8
respingere)
Hotărârea nr. 45
Hotărârea nr. 46
Hotărârea nr. 47
Punctul 9

120/2021

Solicitarea de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de
judecător la Judecătoria Târgu-Mureş (24163/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător la
Judecătoria Târgu-Mureş, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10 Da, 1 Nu)
Hotărârea nr. 48
Punctul 10

24286/2020

EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii nr. 683/28.05.2019 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (23988/2020)
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2. Efectele Hotărârii nr.1170/24.09.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (24281/2020)

3. Efectele Hotărârii nr.1343/27.11.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (24035/2021)

4. Reincluderea în fondul de rezervă a 2 posturi de judecător repartizate Curţii de Apel Cluj, prin
Ordinele ministrului justiţiei nr.3519/C/09.08.2020 şi 4010/C/14.10.2020 (428/2021)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării unui post din fondul de rezervă
la Judecătoria Marghita pentru doamna judecător B.I.L.N., începând cu data de
12.11.2020, data reluării activităţii doamnei judecător și menţinerea efectelor
Hotărârii nr. 683/28.05.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător B.I.L.N. pe unul din posturile
efectiv vacante din cadrul instanței.
2. Încetarea efectelor Hotărârii nr.1170/24.09.2020 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 01.01.2021, data
promovării efective la Tribunalul Specializat Mureș a doamnei M.C., judecător la
Judecătoria Târgu Mureș, al cărei post, pentru care s-a dispus ocuparea pe perioadă
nedeterminată, nu a fost ocupat până în prezent.
3. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 1343/27.11.2018 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător F.I., pe
unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanței, încadrarea acesteia,
începând cu data de 04.01.2021, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
doamnei judecător C.C. R.I.
4. Reincluderea în fondul de rezervă, de la data de 01.01.2021 și 04.01.2021, a 2
posturi de judecător repartizate Curţii de Apel Cluj, prin Ordinele ministrului
justiţiei nr.3519/C/09.08.2020 şi 4010/C/14.10.2020 și încetarea efectelor Hotărârilor
Secției pentru judecători nr. 912/01.11.2018 și nr. 737/06.06.2019, prin care s-a
aprobat ocuparea pe perioadă nedeterminată, în condițiile art. 134 ind. 1 din Legea
nr. 304/2004 a unor posturi de judecător temporar vacante.
Hotărârea nr. 49
Hotărârea nr. 50
Hotărârea nr. 51
Hotărârea nr. 52
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Punctul 11

24177/2020

AVIZ PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCȚII ȘI DE PERSONAL
Solicitarea Ministerului Justiției de modificare a statelor de funcții și de personal ale Tribunalului
Sibiu și Curții de Apel Alba Iulia (23854/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea
avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale
Tribunalului Sibiu și Curții de Apel Alba Iulia, prin transferul unui post vacant de
personal contractual (muncitor calificat treapta I) din statul de funcții și de personal
al Tribunalului Sibiu în statul de funcții și de personal al Curții de Apel Alba Iulia.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 53
Punctul 12

24528/2020

Modificarea componenţei comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor de
magistrat asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (20787/2020)
Soluţie

Secţia
pentru
judecători
a
Consiliului
Superior
al
Magistraturii a
hotărât modificarea Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1345/2020 privind
componenţa comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor de
magistrat asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (unanimitate)
Hotărârea nr. 54
Punctul 13

547/2021

Desemnarea componenţei comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a
contestaţiilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie (20787/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea
componenţei comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a
contestaţiilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistratasistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, conform propunerilor formulate de
Înalta Curte de Casație și Justiție. (unanimitate)
Hotărârea nr. 55
Punctul 14

262/2021

Contestaţii formulate la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent
în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
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Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Admiterea contestației formulate de doamna MARINOIU OANA ELENA împotriva
Hotărârii nr. 9/05.01.2021 a Comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea
posturilor de magistrat asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
organizat în perioada noiembrie 2020-martie 2021. (10 admitere, 1 Nul)
2. Respingerea contestației formulate de doamna ROȘCA ANA ROXANA împotriva
Hotărârii nr. 11/05.01.2021 a Comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea
posturilor de magistrat asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
organizat în perioada noiembrie 2020-martie 2021. (10 respingere, 1 Nul)
3. Respingerea contestației formulate de doamna SBORA SIMONA CRISTINA
împotriva Hotărârii nr. 12/05.01.2021 a Comisiei de organizare a concursului pentru
ocuparea posturilor de magistrat asistent din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, organizat în perioada noiembrie 2020-martie 2021. (10 respingere, 1 Nul)
Hotărârea nr. 56
Hotărârea nr. 57
Hotărârea nr. 58
Punctul 15

23936/2020

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător STĂNCIOI
DANIELA-IOANA (Raportul IJ nr. 20-4311/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de
renunţarea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna
judecător STĂNCIOI DANIELA-IOANA, judecător la Tribunalul București, detașată la
Consiliul Superior al Magistraturii. (10 Da, 1 abţinere doamna judecător Oprina
Evelina)
Hotărârea nr. 59
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