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Consiliului în
perioada 2017-2022:

Preşedinte
 jud. MATEESCU Mihai
Bogdan
Vicepreşedinte
 proc. DEAC Florin
Membri aleşi cu activitate
permanentă – judecători şi
procurori:
 jud. BALTAG Gabriela
 jud. BALAN Mihai
Andrei
 jud. CHIȘ Andrea
Annamaria
 jud. GHENA Mariana
 jud. OPRINA Evelina
Mirela
 jud. MARCU Simona
Camelia
 jud SAVONEA Lia
 jud. ȚÎNȚ Nicoleta
Margareta
 proc. BAN Cristian
 proc. OLARU Codruț
 proc. SOLOMON
Nicolae - Andrei
 proc. TOADER Tatiana
Membri de drept:
 STELIAN-CRISTIAN
ION ministrul 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 aprobat:
- componenţa comisiei de organizare a examenului de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, sesiunea 2020-2021.
-componenţa comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare, soluţionare a contestaţiilor şi mediere, pentru probele scrise,
precum şi comisiile de examinare pentru probele orale, la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor
stagiari, organizat în perioada noiembrie 2020 - martie 2021.
-livrabilul Manual de identitate vizuală pentru Consiliul Superior al Magistraturii, depus cu Raportul intermediar nr. 4 în cadrul
contractului de achiziţie publică de servicii de consultanţă şi elaborare documentaţii semnat cu S.C. BDR Associates
Communication Group S.R.L. nr. 2085/7610/2017/2020.
 a hotărât:
-exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de director gradul II al Direcţiei economice şi administrativ din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 25.01.2021, de către doamna Mădălina Dumitrescu, consilier clasa
I, gradul profesional superior, în condiţiile art.510 alin.(1) ind.1 din Codul administrativ, respectiv pe durata stării de alertă,
precum şi pentru o perioadă de maximum 60 zile calendaristice, calculate de la data încetării stării de alertă.
-numirea în calitate de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială al Şcolii
Naţionale de Grefieri, la disciplina Procedură civilă, a domnului judecător Murgoci-Luca Aurelian-Marian, preşedintele
Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, începând cu data de 01.02.2021.
Evenimente implicând conducerea CSM
26.01.2021 - Participarea la reuniunea virtuală, Misiunea MCV 25 – 26.01.2021, la sediul CSM 26.01.2021 (Proc. Florin Deac)
29.01.2021 - Participarea la adunarea generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş şi parchetele
din circumscripţie, cu ocazia prezentării şi dezbaterii Raportului de activitate pentru anul 2020 (Proc. Florin Deac).
Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secţia:
 a hotărât:
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare,a unui număr 52 judecători;
-modificarea Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1345/2020 privind componenţa comisiei de organizare a concursului pentru
ocuparea posturilor de magistrat asistent din cadrul ICCJ;
-aprobarea componenţei comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru
ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ICCJ, conform propunerilor formulate de ICCJ,
-modificarea Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1123/15.09.2020 privind componenţa comisiei de organizare a concursului
de promovare în funcţia de judecător la ICCJ, organizat în perioada septembrie 2020 - februarie 2021; a desemnat psihologul
care va participa la interviul candidaţilor din cadrul concursului de promovare în funcţia de judecător ICCJ organizat în
perioada septembrie 2020 - februarie 2021, precum şi supleanţii. De asemenea, a hotărât modificarea Hotărârii Secției pentru
judecători nr. 1252/22.10.2020 privind componența comisiilor pentru desfășurarea concursului de promovare în funcția de
judecător la ICCJ organizat în perioada septembrie 2020 - februarie 2021,
-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,
-detaşarea în cadrul Ministerului Justiţiei a domnului Lefter Gabriel Sandu, judecător la Curtea de Apel Constanța, pe o
perioadă de 1 an,
-detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei Craiu Iulia, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pe o
perioadă de 3 ani,
-detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a domnului judecător Popoiag Dragoş Constantin, preşedinte al
Tribunalului Dâmboviţa, pe o perioadă de 3 ani,
-detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a domnului Sterea-Grossu Cosmin, judecător la Judecătoria
Sectorului 4 Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani,
-detașarea la Școala Națională de Grefieri a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel Murgoci Luca Aurelian,
preşedinte al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani.
Delegări în funcții de conducere:
-preşedinte al Judecătoriei Horezu -judecător Sandu Mariana,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ - judecător Bratu Gabriela,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Roman- judecător cu grad profesional de tribunal Chiriluţă Constantin,
-preşedinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Timiș- judecător Roman Ovidiu Cătălin,
-preşedinte al Secției penale a Tribunalului Neamț- judecător Labiș Alina Marcela,
-vicepreşedinte al Tribunalului Neamț - judecător Plăeșu Laura Elena,
-preşedinte al Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul T Argeş - judecător Papaianopol Magdalena Viorica,
-preşedinte al Judecătoriei Întorsura Buzăului - judecător Bontea Livia,
-preşedinte al Judecătoriei Tecuci - judecător cu grad profesional de tribunal Maria-Mădălina Dobrea,
-preşedinte al Secţiei penale a Curţii de Apel Timişoara – judecător Nacu Anca,
-vicepreşedinte al Tribunalului Militar Timişoara - judecător cu grad profesional de curte de apel Ovidiu-Ştefan Scărlătescu,
-preşedinte al Judecătoriei Moldova Nouă – judecător Dragomirescu Georgiana-Augusta,
-vicepreşedinte al Tribunalului Ialomiţa - judecător Costin Marius Mirel,
-preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Constanţa – judecător Jurubiţă Alina-Gabriela,
-preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa - judecător Nemeth Francisc,
-vicepreşedinte al Tribunalului Harghita – judecător cu grad profesional cu grad de curte apel Cristian-Ioan Uţă,
-președinte al Judecătoriei Brașov - judecător cu grad profesional de tribunal Sîmpetru Anda Valeria.
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Prelungiri delegări în funcții de conducere:
-președinte al Secției I civile a Tribunalului Timiș - judecător Șorândaru Roxana,
-președinte al Judecătoriei Reșița - judecător Mărieș Rareș Flaviu,
-preşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti – judecător Merişescu Mihaela Carmen,
-preşedinte al Judecătoriei Carei – judecător Simona-Minodora Costaşi,
-preşedinte al Judecătoriei Negreşti Oaş - judecător Adrian-Ovidiu-Simion Ciorba,
-preşedinte al Judecătoriei Râmnicu VâlceaActivitatea
- judecător cuSecţiei
grad profesional
curte de apel
Marius Alexandru,
pentru de
judecători
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Mircea,
-preşedinte al Secției civile a Tribunalului Ilfov – judecător Roman Lavinia-Călina,
-preşedinte al Judecătoriei Mangalia - judecător cu grad profesional de tribunal David Anton Cristian,
-preşedinte al Judecătoriei Dej – judecător cu grad profesional de curte de apel Igna Corin Giuliano,
-preşedinte al Judecătoriei Jibou – judecător Matyus Gabriela Elvira,
-preşedinte al Judecătoriei Şimleu Silvaniei – judecător Ardelean Flavius-Florin,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Turda - judecător cu grad profesional de tribunal Cotîrlă Mirela-Mihaela,
-preşedinte al Judecătoriei Huedin – judecător cu grad profesional de tribunal Ceucă Sofia Otilia,
-preşedinte al Judecătoriei Ineu – judecător Pătru Lavinia Gabriela,
-preşedinte al Judecătoriei Chișineu-Criș - judecător Țărău Radvanski Izabella Reka,
-președinte al Tribunalului Militar Timişoara – judecător Brăşneanu Raul-Adrian,
-preşedinte al Tribunalului Militar Cluj – judecător Marius-Liviu Pop,
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Bihor - judecător Brumă Oana,
-vicepreşedinte al Curţii de Apel Braşov – judecător Darabană Mihaela,
-preşedinte al Secţiei a III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti - judecător Glodeanu Mihaela,
-preşedinte al Secţiei a IV-a civile a Curţii de Apel Bucureşti - judecător Zeca Dorina,
-preşedinte al Judecătoriei Sighişoara – judecător Aenoaei Vasile,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu - judecător Dunca Georgeta Ramona.
Activitatea Secţiei pentru judecători în materia disciplinară
În periada de referinţă, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a:
-admis excepţia nulităţii absolute a rezoluţiei de exercitare a acţiunii disciplinare invocate de unii judecători pentru lipsa sesizării. Constată nulitatea absolută a
acţiunii disciplinare exercitate de Inspecţia Judiciară împotriva unor judecători pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit. ş) şi t) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la
comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
-admis în parte acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui judecător și a aplicat sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru
săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art.99 lit. t) teza a II-a, raportat la art.991 alin.(2) 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.
-admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui judecător și aplică sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de
încadrare lunare brute cu 25% pentru o perioadă de 6 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. h) teza I 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 19 procurori;

-menţinerea, pentru anul 2021, a numărului, denumirii, componenţei nominale, domeniilor de activitate şi atribuţiilor comisiilor care au funcţionat în cadrul Secţiei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2020. De asemenea, Secţia pentru procurori a hotărât desemnarea în calitate de coordonator al
Comisiei nr. 1 Legislaţie şi cooperare interinstituţională – procurori şi al Comisiei nr. 2 Resurse umane şi organizare - procurori pe domnul procuror Florin
Deac, vicepreşedintele Consiliului;
-sesizarea Inspecţiei Judiciare în temeiul art.45 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, în
vederea efectuării verificărilor prealabile cu privire la eventuala săvârşire a abaterii disciplinare prevăzută de art.99 lit.t din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, faţă de doamna procuror Florea Adina.
 a aprobat proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de
execuţie.
 a luat act de nota de informare privind modul de comunicare publică a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi a constatat că este necesară
monitorizarea, în continuare, a modului de comunicare publică a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie de către PICCJ, prin biroul de presă pentru
încă 6 luni. De asemenea, Secţia pentru procurori a CSM a dispus emiterea unei adrese către Inspecţia Judiciară prin care se solicită efectuarea unui control cu
privire la modul de comunicare publică a Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie raportat la nota de informare a PICCJ, punctele 3,4 şi 5 din notă.

 a constatat încetarea suspendării din funcţia de procuror a domnului Toma Carmen Ovidiu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, începând
cu data de 06.01.2021.
Numiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Biroului teritorial Harghita din cadrul Serviciului teritorial Târgu Mureş al DIICOT - procuror Colceriu Sorin – Mihai,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu - procuror Ruginosu Tabata-Mihaela.
Reînvestiiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Biroului teritorial Teleorman din cadrul DIICOT - procuror Ruscu Ecaterina – Cocuţa,
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-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj - procuror Balaci Dorel,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa - procuror Teliceanu Viorel – Gabriel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele - procuror Bodoc Georgel,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj - procuror Ciolacu Cristian Dan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag - procuror Meszaroş Tiberiu,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani - procuror Rotaru Laurenţiu,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj - procuror Toloargă Constantin Florin,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia - procuror Boer Liana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârşova - procuror Drumea Monica Mariana,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov - procuror Vasilache Sorin Săndel,
-procuror şef al Biroului tehnic şi de criminalistică din cadrul Structurii centrale a DIICOT - procuror Florenţa Alex-Florin,
-procuror şef al Serviciului resurse umane, perfecţionare şi documentare din cadrul DNA- procuror Ioniţă Vasile,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin - procuror Pîrvu Marcela,
-procuror şef al Biroului teritorial Giurgiu din cadrul DIICOT - Curelaru Claudia-Ionela,
-procuror şef al Serviciului de combatere a macrocriminalităţii economico-financiare din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de
corupţie a DNA- procuror Iordache Cosmin Adrian,
-procuror şef al Serviciului teritorial Timişoara din cadrul DIICOT - procuror Zaharia Marinela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea - procuror Moacă Mihaela-Adriana,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava - procuror Cucoş Camelia,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte - procuror Mihăilă Mihai,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - procuror Sîntion Cătălina-Marioara,
-procuror militar şef adjunct al Secţiei Parchetelor Militare din cadrul PICCJ - procuror colonel magistrat Tudor Marian
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud - procuror Pop Ionelia,
-procuror şef al Serviciului documentare şi statistică judiciară din cadrul Secţíei de resurse umane şi documentare a PICCJ - procuror Jurj Remus,
-procuror şef al Serviciului de registratură generală, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul din cadrul Secţíei de resurse umane şi documentare a PICCJ - procuror Nica
Andreea Ruxandra
-procuror general adjunct la PCA Târgu Mureş, - procuror Ivan Cătălin Marcel, procuror şef Secţie urmărire penală la PCA Târgu Mureş,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş - procuror Oltean Viorica
-procuror şef al Serviciului Teritorial Oradea din cadrul DNA - procuror Chiş Bogdan Sergiu, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj,
-procuror militar şef al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiunile de corupţie săvârşite de militari din cadrul DNA - procuror
Strîmbei Marius Cătălin,
-procuror şef adjunct al Secţiei Judiciare Penale din cadrul DNA - procuror Vartic Marius Cătălin,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare - procuror Roman Larisa Cristina,
Prelungiri delegări în funcţii de conducere:
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi - procuror Purcărea Xenofonte
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi - procuror Manea Cornelia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni - procuror Filip Răzvan Cătălin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară - procuror Bănescu Liliana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş - procuror Plic Romulus Răzvan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj - procuror Gherman Valeria, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu - procuror Vasile Marc Emilian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmaţiei - procuror Marchiş Cristian Ştefan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc - procuror Bîrlescu Cristina Ionela,
- prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava - procuror Bazeliuc Dumitru,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gura Humorului - procuror Bucşă Andrei Sebastian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ - procuror Guler Luminiţa Simona,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia - procuror Ghiţă Daniel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău - procuror Duţoiu Gheorghe,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi - procuror Zaharia Ovidiu Gheorghe,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova - procuror Baciu Paula Iuliana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin - procuror Ciocan Gheorghe,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin - procuror Donea Silviu Nicolae,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig - procuror Oprişcan Sanda Elena,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău - procuror Alexa Mona Irina,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia - procuror Chicea Mihaela Rodica,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale - procuror Tecoi Eugenia,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung - procuror Bănăţeanu Diana,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti - procuror Paraschivescu Angelica,
-procuror şef adjunct al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul PICCJ - procuror Voineag Marius-Ionuţ,
-procuror militar şef al Serviciului de urmărire penală şi judiciar la Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
- procuror colonel magistrat Lazăr Marian,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa - procuror Popescu Emanuel Sergiu Codruţ,
-procuror în cadrul DIICOT – Serviciul teritorial Piteşti, - procuror Bărbuceanu Cătălin George, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti,
-procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti - procuror Marinescu Lucian, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti - procuror Ilioiu Maria Florentina,
-procuror şef al Secţiei judiciare civile din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - procuror Gliga Maria - Liliana,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti - procuror Scorneică Iuliana Mirela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăştie - procuror Stanciu Ilie Bogdan,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman - procuror Varganici Dragoş,
-procuror militar şef Secţie urmărire penală la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel - procuror colonel magistrat Museanu Marius.
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Activitatea Secţiei pentru procurori în materia disciplinară
În periada de referinţă, Secţia pentru procurori în materie disciplinară a:
-constatat nulitatea acţiunii disciplinare formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui procuror pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit.
m) teza 1 şi lit p) din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cu drept de recurs în
termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 Judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
-admis acţiunea disciplinară exercitată de Inspecţia Judiciară împotriva unui procuror și aplică sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de
încadrare lunare brute cu 25% pe o perioadă de 6 luni" 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 ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională
În perioada de referinţă, Comisia:
 a decis:
-înaintarea cererii privind apărarea independentei autorităţii judecătoreşti în ansamblu său către preşedintele CSM pentru a sesiza Inspecţia Judiciară în vederea
efectuării de verificări, în cadrul dezbaterilor s-a exprimat şi opinia minoritară în sensul că sesizarea ar trebui înaintată la Plen în vederea soluţionării întrucât nu
este necesară efectuarea de verificări de către Inspecţia Judiciară. De asemenea, s-a exprimat şi o altă opinie minoritară în sensul că cererea nu ar trebui analizată
de Consiliu înainte de redactarea hotărârii judecătoreşti. In ceea ce priveşte competenţa de soluţionare a cererii, s-a apreciat că acest aspect urmează a fi decis
după efectuarea verificărilor de către Inspecţia Judiciară şi înaintarea raportului către Consiliu. Aspectele privind potenţiala afectare a independentei
justiţiei,decurgând din faptul audierii unor judecători în legătură cu legalitatea unor hotărâri judecătoreşti pe care le-au pronunţat, rămase ulterior definitive, vor
fi discutate în cadrul unei viitoare şedinţe a Comisiei nr. 1 judecători.
-înaintarea cererii referitoare la cererea de apărare a independeţei judecătorilor către preşedintele CSM pentru a sesiza Inspecţia Judiciara în vederea efectuării de
verificări.
-punerea în dezbatere publică, în procedură de urgenţă, a proiectului de Regulament de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate şi Terorism, cu observaţiile formulate.
Comisia şi-a însuşii punctul de vedere al DLDC referitoare la Proiectul de Lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul
Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi
examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură şi, de asemenea, a fost de acord ca reprezentanţi
ai Consiliului să participe la şedinţa Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din cadrul Senatului României, ce va avea loc la dala de
26.01.2021, pentru a expune considerentele cuprinse în punctul de vedere DLDC.
 a analizat:
-nota DRUO-SRUP privind puntul de vedere solicitat de Casa Naţională de Pensii Publice în legătură cu valorificarea ca vechime în magistratură a stagiului
militar efectuat de un procuror. a decis transmiterea lucrării către Comisia nr. 1 comună - Legislaţie şi cooperare interinstituţională.
-punctul de vedere DLDC privind plângerea prealabilă formulată de un procuror împotriva Regulamentului privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor,
aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori nr. 817/01.10.2019. Comisia a dispus transmiterea plângerii prealabile către Secţia pentru procurori, cu propunere
de respingere ca neîntemeiată.
 şi-a însuşit :
-punctul de vedere al DLDC referitor la deciziile Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor ECRIS şi a celorlalte aplicaţii cu specific judiciar utilizate de
instanţele de judecată şi a decis sesizarea Ministerului Justiţiei cu propunerea de modificare a art. 3 si 4 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2/C/04.01.2011/Decizia
preşedintelui Consiliului nr. 2/06.01.2011, cu modificările ulterioare.
-punctul de vedere al DLDC referitor la solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru emiterea ordinului ministrului justiţiei de stabilire
a domeniilor de funcţionare ale Tribunalelor Specializate Argeş, Cluj şi Mureş , şi a decis trimiterea lucrării la Secţia pentru judecători, cu propunerea de emitere
a avizului conform în ceea ce priveşte Ordinul ministrului justiţiei de stabilire a domeniilor de funcţionare ale Tribunalelor Specializate Argeş, Cluj şi Mureş.
Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare
În perioada de referinţă, Comisia:
 a dispus:
-transmiterea proiectul de hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de
execuţie, către Secţiei pentru procurori, cu propunere de aprobare.
-înaintarea Notei DRUO-BC privind desemnarea comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea
posturilor vacante de magistrat asistent la ÎCCJ către Secţia pentru judecători, cu propunere de aprobare a componenţei comisiilor de elaborare a subiectelor,
corectare şi soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la ICCJ, conform propunerilor formulate de către
Colegiul de conducere al ICCJ.
-transmiterea solicitării DIICOT de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a două posturi de grefier cu studii superioare juridice (1 post la Biroul
Teritorial Bistriţa Năsăud şi 1 post la Biroul Teritorial Brăila), către Secţiei pentru procurori, cu propunere de aprobare.
-înaintarea Notei DRUO privind comisiile de elaborare a subiectelor, corectare, soluţionare a contestaţiilor şi mediere, pentru probele scrise, precum şi comisiilor
de elaborare a comisiile de examinare pentru probele orale, la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, organizat în perioada
noiembrie 2020 - martie 2021către Plenul Consiliului, cu propunere de aprobare a comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare, soluţionare a contestaţiilor şi
mediere, pentru probele scrise, precum şi a comisiilor de examinare pentru probele orale, la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor
stagiari, organizat în perioada noiembrie 2020 - martie 2021, conform propunerilor formulate de către INM şi actualizate de D.R.U.O. - Biroul concursuri, cu
observaţiile formulate în cadrul şedinţei, în opinia minoritară s-a propus tragerea la sorţi a membrilor comisiilor.
 a propus înaintarea către Plenul Consiliul Superior al Magistraturii, cu propunere de aprobare a comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare, soluţionare a
contestaţiilor şi mediere, pentru probele scrise, precum şi a comisiilor de examinare pentru probele orale, la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al
procurorilor stagiari, organizat în perioada noiembrie 2020 - martie 2021.

Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe
În perioada de referinţă, Comisia:
 a analizat:
-Nota DAERIP nr.6/158/08.01.2021 privind Misiunea MCV din perioada 25-26 ianuarie 2021 și Raportul nr.5/158/08.01.2021 - draft - privind progresele
înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2020, din perspectiva Consiliului Superior al Magistraturii şi
a dispus completarea notei DAERIP cu observațiile formulate în cadrul ședinței, urmând ca documentul modificat să fie comunicat membrilor CSM, în vederea
exprimării acordului pentru varianta finală.
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-Nota DAERIP nr.2/23982/2020/05.01.2021 privind propunerea de parteneriat transmisă Consiliului Superior al Magistraturii de către Freedom House România,
în cadrul unui proiect ce ar urma să fie adresat Direcției Generale Concurență a Comisiei Europene. Comisia și-a însușit punctul nr.2 din cuprinsul notei DAERIP,
apreciind că în acest moment nu este oportună implicarea în propunerea de parteneriat comunicată de către Freedom House România.
-Nota DAERIP nr.2408/7610/2017/21.12.2020 privind Manualul de identitate vizuală pentru Consiliul Superior al Magistraturii, elaborat în cadrul contractului
de achiziție publică de servicii de consultanță și elaborare documentații încheiat între Consiliu și S.C. BDR Associates Communication Group S.R.L.; Comisia a
agreat recomandările privind elementele de cromatică, siglă și fonturi ce vor fi integrate în forma actuală a site-ului, manualul de identitate vizuală urmând să fie
înaintat Plenului CSM, spre aprobare.
Comisia a luat act de opțiunile exprimate de către membrii CSM în vederea participării la seminarul online organizat de RECJ în data de 19 ianuarie 2021, la
acest eveniment urmând să participe doamna judecător Andrea Annamaria Chiș, domnul procuror Nicolae Andrei Solomon și domnul Teodor Victor Alistar.
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
1. Formarea auditorilor de justiție
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I
 În contextul măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, în perioada aferentă lunii ianuarie 2021, programul de formare
profesională inițială a continuat să se desfășoare în mediul online.
b) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea
 În luna ianuarie a anului 2021 formarea profesională inițială s-a realizat numai pentru auditorii de justiție aflați în anul I, cei 199 de absolvenți ai Institutului
din promoția 2019 – 2020 fiind numiți prin hotărâri ale Secțiilor C.S.M. în funcția de judecător stagiar (113 absolvenți) și procuror stagiar (86 absolvenți) începând
cu data de 1 ianuarie 2021.
2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor
În cadrul Proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție” în cadrul
Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (MFN), în perioada 1 – 31 ianuarie 2021 au fost organizate 2 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 26-27 ianuarie 2021 s-a desfășurat, în format on-line, seminarul cu tema Cooperare judiciară în materie civilă-proceduri speciale. Seminarul a
fost organizat in cadrul proiectului “Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian
2014-2021, activitatea A 1.4. La seminar au participat 27 de judecători de la nivelul tuturor gradelor de jurisdicție.
 În perioada 28-29 ianuarie 2021 s-a desfășurat, în format on-line, seminarul cu tema Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ.
Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului “Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanţat prin Mecanismul
Financiar Norvegian 2014-2021, activitatea A1.2. La seminar au participat 43 de judecători și 2 magistrați-asistenți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.
3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
 concurs de promovare în funcția de judecător la ÎCCJ – în perioada septembrie 2020 – februarie 2021, pentru ocuparea a 14 posturi (1 post la Secția I civilă,
1 post la Secția a II-a civilă, 5 posturi la Secția penală, 7 posturi la Secția de contencios administrativ și fiscal). La concurs participă 45 de candidați. În luna
ianuarie 2021 a avut loc evaluarea lucrărilor candidaților. Au promovat această etapă a concursului 37 de candidați (3 la Secția I civilă, 4 la Secția a II-a civilă,
12 la Secția penală și 18 la Secția de contencios administrativ și fiscal), care urmează să susțină proba interviului în fața Secției pentru judecători din cadrul CSM.
 examen de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari – în perioada 13 noiembrie 2020 – 24 martie 2021. La examen s-au înscris 130 de
judecători, 68 de procurori și 4 persoane din cadrul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.
 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ – în perioada 16 noiembrie 2020 – 3 martie 2021, pentru ocuparea a 25 de posturi
(4 posturi la Secția I civilă, 4 posturi la Secția a II-a civilă, 9 posturi la Secția penală și 8 posturi la Secția de contencios administrativ și fiscal). La probele scrise
din 31 ianuarie 2021 au participat 191 de candidați.
4. Relații internaționale
În data de 14 ianuarie 2021, Institutul Național al Magistraturii a participat la evenimentul Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN): Core Group Plus
Workshop - Shaping the digital learning space of the European Judiciary, activitate organizată în cadrul unui demers mai amplu al EJTN, care își propune să
stabilească direcțiile de dezvoltare viitoare a formării online la nivelul Rețelei.
De asemenea, Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat la întâlnirea anuală a EJTN cu reprezentanții Comisiei Europene și ai partenerilor LOT 4
[(S)WGs Conveners – EC representatives – LOT 4 Partners], organizată în format online, în data de 25 ianuarie 2021, dedicată analizei nevoilor de formare a
magistraților la nivel european.
Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
În luna ianuarie 2021 a continuat activitatea de formare inițială pentru promoția 2020-2021, durata de școlarizare fiind de 6 luni, respectiv 14 septembrie
2020 – 14 martie 2021.
Planul de învăţământ este conceput în mod distinct, în funcţie de specializarea grefierilor, care impune şi desfăşurarea activităţii de formare iniţială a acestora
în mod diferenţiat, pentru instanţe, respectiv pentru parchete. În planul de învățământ, cel mai mare număr de ore este alocat disciplinelor fundamentale: Procedură
civilă şi Procedură penală (instanțe), Urmărire penală și Registratură, grefă și arhivă (parchete). Planul de învățământ cuprinde și alte discipline esențiale în
pregătirea viitorilor grefieri, precum Informatică aplicată (Windows, Word, ECRIS, Statistică), Dactilografie, Managementul activității grefierului, Cooperare
judiciară internațională, Dreptul Uniunii Europene sau Drepturile omului în procesul civil și penal. Activitatea de formare a cursanților vizează și componenta
non juridică, în cadrul disciplinelor Deontologie şi Abilităţi non juridice.
În perioada 04 ianuarie -15 ianuarie 2021 s-a desfășurat a doua etapă a stagiului practic a cursanților în instanțe și parchete, potrivit programului stabilit şi
comunicat instanţelor judecătoreşti şi parchetelor. Stagiul de practică s-a desfășurat sub coordonarea îndrumătorilor de stagiu din instanțe și parchete și a constat
în pregătirea practică aplicată, aptă să ajute viitorii grefieri în îndeplinirea atribuţiilor care le vor reveni în instanţe şi parchete.
În aceeași perioadă, pentru îmbunătăţirea programelor de formare iniţială, au fost emise adrese către președinții instanțelor și prim procurorii parchetelor la
care au fost repartizați absolvenții Școlii, promoția 2019, dar și către absolvenții din aceeași promoție, cu rugămintea de completare a unor chestionare de evaluare
a activităţilor de formare iniţială organizate de Şcoală disponibile online pe platforma Școlii Naționale de Grefieri.
De asemenea, au fost emise adrese către Înalta Curte de Casație și Justiție, către curțile de apel, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
împreună cu cele două structuri specializate, precum și către parchetele de pe lângă curțile de apel în vederea comunicării listelor nominale cu grefierii arhivari
și/sau registratori ce vor fi angajați în cursul anului 2021, recrutaţi prin concurs organizat în condițiile legii, pe posturile vacante, în vederea efectuării stagiului
de specializare de 2 luni de către Școala Națională de Grefieri - Departamentul de Formare Profesională Inițială.
În luna ianuarie 2021, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă nu s-au desfășurat cursuri de formare profesională continuă, acestea urmând
a fi reluate în luna martie 2021, conform proiectului Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor
judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea.
În perioada de referință a fost efectuată evaluarea formatorilor care au susţinut acţiuni de formare în anul 2020 şi a fost constituită reţeaua de formare de
formatori pentru anului 2021, în raport de opţiunile formatorilor de participare la acțiunile de formare profesională continuă.
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Totodată, în raport de proiectul Programului de formare, a fost iniţiată corespondenţă cu instanţele şi parchetele pentru manifestarea de către grefieri a
opţiunilor de participare la sesiunile de formare din anul 2021 şi au fost pregătite materialele didactice necesare în vederea desfășurării în bune condiții a acțiunilor
de formare programate pentru primul semestru al acestui an.
De asemenea, s-a început redactarea raportul de activitate al Departamentului de formare profesională continuă, aferent anului 2020.
Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna ianuarie 2021, implementarea proiectului cu titlul Creșterea
gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative. În cadrul proiectului, la data de 5 ianuarie 2021, a fost
încărcat în Mysmis, modulul Comunicare, Raportul trimestrial de progres, aferent perioadei 01.10.2020 – 31.12.2020.
Totodată, în modulul Comunicare din aplicația Mysmis a fost încărcată o notificare cu acordul și fără acordul AMPOCA prin care se notifică vacantarea
poziției responsabilului implementare nr. 4, respectiv aprobarea modificării echipei de management prin înlocuirea responsabilului financiar.
În aceeași perioadă a fost publicat un comunicat de presă referitor la stadiul implementării proiectului; acesta a fost încărcat atât pe site-ul beneficiarului, cât
și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.
Școala Națională de Grefieri, prin Departamentul relații internaționale, a continuat, și în perioada de referință, implementarea 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.
La solicitarea Promotorului de Proiect, a fost completat și transmis acestuia un formular de sondaj privind stadiul de îndeplinire a indicatorilor referitori la
relațiile bilaterale corespunzătoare proiectului.
În luna ianuarie 2021 au fost consultați experții formatori cu privire la formatul și data întâlnirii preliminare a acestora din cadrul proiectului în vederea
discutării tuturor aspectelor organizatorice și de fond care vor fi stabilite pentru buna derulare a activităților de formare profesională. În urma consultării acestora,
s-a stabilit că întâlnirea preliminară se va derula în format face to face, la data de 04.02.2021, începând cu ora 10,00, la sediul Școlii Naționale de Grefieri.
De asemenea, Școala Națională de Grefieri, prin Departamentul relații internaționale, a continuat implementarea proiectului O mai bună aplicare a
procedurilor europene transfrontaliere: acțiuni de formare juridică și lingvistică pentru personalul instanțelor din Europa (Grant Agreement 806998). În acest
sens, în vederea derulării webinarului ce urmează să fie organizat în perioada 22-25 februarie 2021, s-a purtat o corespondență între organizatori și speakerul
român desemnat, în vederea stabilirii detaliilor prealabile de natură administrativă și organizatorică.
În cadrul aceluiași proiect, pe parcursul lunii ianuarie 2021 s-a desfășurat procedura de selecție a trei grefieri români în vederea participării la webinarul
European cross-border civil procedures. Legal English for court staff ce se va desfășura în perioada 8-11 martie 2021. Lista grefierilor români selectați a fost
comunicată Academiei de Drept European.
În perioada de referință s-a continuat implementarea proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării
publice la nivelul sistemului judiciar (cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765).
La data de 29.01.2021 a avut loc Conferința de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar, care s-a desfășurat online și la
care a participat, din partea Școlii Naționale de Grefieri, domnul director Andrei-Dorin Băncilă.
De asemenea, în luna ianuarie 2021, a fost aprobat, prin decizia Directorului SNG, Manualul de identitate vizuală al Școlii Naționale de Grefieri, elaborat de
către prestatorul SC BDR Associates Communication Group SRL.
Totodată, în perioada de referință a fost transmisă liderului de parteneriat, Consiliul Superior al Magistraturii, cererea de rambursare nr. 12, formulată de
Școală în cadrul acestui proiect.
Referitor la implementarea sub-activității 3.1 Organizarea a 36 de sesiuni de prezentare a Strategiei de comunicare unitara la nivelul sistemului judiciar, a
avut loc, la data de 18.01.2021, întâlnirea de lucru online între reprezentanții CSM, INM și SNG, precum și ai prestatorului SC BDR Associates Communication
Group SRL. În cadrul întâlnirii au fost discutate aspecte practice vizând organizarea sesiunilor de formare.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, a fost redeclanșată o procedură de selecție pentru ocuparea unui post de personal
de instruire propriu în cadrul Departamentului relații internaționale - judecător sau procuror - la oricare dintre disciplinele Drept procesual penal sau Cooperare
judiciară internațională în materie penală.
Totodată, Şcoala Naţională de Grefieri a redeclanșat, la data de 06.01.2021, procedura privind desemnarea unui procuror în calitate de membru al Consiliului
de conducere al Școlii Naţionale de Grefieri.
În perioada de referință, personalul departamentului a contribuit la procedurile privind evaluarea activității formatorilor Școlii Naționale de Grefieri.
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