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Componenţadecembridecembrienoiembrie
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

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

În perioada de referinţă, Plenul:
 a hotărât:
-constituirea reţ elei de formatori (personal de instruire) pentru formarea profesională iniţ ială a Şcolii Naţionale de Grefieri,
pentru anul şcolar 2021, în componenţa cuprinsă în Anexa care face parte integrantă a Hotărârii Consiliului de conducere
nr.30/27.04.2021.
-constituirea reţelei de formatori (personal de instruire) pentru formarea profesională iniţială a Şcolii Naţ ionale de Grefieri,
pentru anul şcolar 2021, în componenţ a cuprinsă în Anexa care face parte integrantă a Hotărârii Consiliului de conducere
nr.30/27.04.2021.
-modificarea componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Sibiu, Tribunalului
Mehedinţi, Secţiei de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, Judecătoriei Cornetu, Tribunalului Timiş,
 a aprobat propunerile din cuprinsul Raportului de control tematic mixt al Inspecţiei Judiciare privind modul de investigare
şi soluţionare a cauzelor având ca obiect infracţiunea prevăzută de art. 369 din Codul penal şi infracţiunile ce cad sub incidenţ
a OUG nr. 31/2002, modificată prin Legea nr. 157/2018, privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter
fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid
contra umanităţii şi de crime de război, după cum urmează: introducerea în programele de activitate semestriale ale unităţ
ilor de parchet a unor obiective vizând instrumentarea categoriei de infracţ iuni vizate de prezentul control; introducerea în
programul de învăţ ământ descentralizat a unor teme care să abordeze problematica discursului incitator la ură, din
perspectiva libertăţii de exprimare, precum şi a folosirii internetului ca mijloc de diseminare a materialelor şi mesajelor
potenţial discriminatorii, xenofobe şi a simbolurilor şi doctrinelor fasciste; discutarea în cadrul şedinţ elor de învăţământ
profesional, organizate la nivelul tuturor unităţilor de parchet a aspectelor reţinute în prezentul raport, cu privire la
respectarea dispoziţiilor procesual penale ce guvernează activitatea de urmărire penală, inclusiv a aspectelor procedurale
vizând sesizarea organelor de urmărire penală în condiţiile aplicării Deciziei nr.13/19.09.2011 pronunţ ată de ICCJ într-un
recurs în interesul legii şi respectiv a Deciziei nr.17/10.05.2017 pronunţ ată de ICCJ– Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept, dar şi a Ordinului nr.184/30.10.2020 emis de Procurorul General al Parchetului de pe lângă ICCJ;
discutarea în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional, organizate la nivelul tuturor instanţelor de judecată a aspectelor
reţinute în prezentul raport, cu privire la respectarea dispoziţiilor procesual penale şi a dispoziţiilor Deciziilor 9
nr.13/19.09.2011 – pronunţată de ICCJ într-un recurs în interesul legii şi respectiv nr.17/10.05.2017 – pronunţ ată de ICCJ Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Plenul Consiliului a luat act de conţinutul Raportului din 28.01.2021 al
PICCJ privind controlul tematic efectuat la toate unităţile de parchet, având ca obiect verificarea legalităţii şi temeiniciei soluţ
iilor dispuse în cursului anilor 2018-2019 în cauzele ce au avut ca obiect infracţ iunile de incitare la ură sau discriminare,
prevăzute de art.369 Cod penal, şi infracţiunile prevăzute de OUG nr.31/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării
cultului persoanelor vinovate de săvâşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, împreună cu
anexele acestuia.
-Planul de învăţământ al Şcolii Naţionale de Grefieri, pentru formarea iniţială - anul 2021.
-componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, componenţa comisiei de corectare a lucrărilor scrise, componenţa comisiei
de soluţionare a contestaţiilor, conform propunerilor Şcolii Naţ ionale de Grefieri.De asemenea, Plenul Consiliului a desemnat
preşedinţii comisiilor de concurs, conform propunerilor Şcolii Naţionale de Grefieri.
-statele de funcţ ii şi de personal ale Şcolii Naţionale de Grefieri, valabile la data de 01.04.2021.
-Planul de învăţământ al Şcolii Naţ ionale de Grefieri, pentru formarea iniţială - anul 2021.
-componența comisiei de elaborare a subiectelor, conform propunerilor SNG, componenţa comisiei de corectare a lucrărilor
scrise, conform propunerilor SNG, componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, conform propunerilorSNG. De
asemenea, Plenul Consiliului a desemnat preşedinţii comisiilor de concurs, conform propunerilor SNG.
 a analizat:
-Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire propriu, în cadrul
Departamentului relaţii internaţionale, precum şi în cadrul Departamentului de formare profesională continuă şi a hotărât:
 numirea în calitate de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului relaţii internaţ ionale – disciplina Cooperare
judiciară internaţională în materie penală a doamnei Roşu Claudia-Mihaela, procuror în cadrul PCA Bucureşti, începând cu
data de 15.05.2021
 numirea în calitate de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de fomare profesională continuă – disciplina
ECRIS (pentru instanţe) – specializarea ECRIS penal a doamnei Bulgaru Aurelia, grefier în cadrul Judecătoriei Constanţa,
începând cu data de 13.05.2021.
 completarea reţelei de formatori pentru formarea profesională continuă a SNG pentru anul 2021, constituită prin
Hotărârea Plenului Consiliului nr.21/11.02.2021, prin includerea doamnei grefier Bulgaru Aurelia ca formator la disciplina
ECRIS penal.
 a constatat că este afectată independenţ a autorităţii judecătoreşti în ansamblul său faţă de afirmaţiile din spaţiul public
referitoare la modul de instrumentare a dosarului intitulat generic „10 AUGUST”.
 a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea parcului auto al autovehiculelor Consiliului
Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, cu
observaţiile formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios.
 a avizat negativ propunerea de modificare a Legii nr.304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
sensul reducerii vechimii necesare pentru numirea procurorilor la DNA şi 6 DIICOT. Constatând faptul că nu a fost întrunită
majoritatea voturilor cu privire la avizarea favorabilă sau cu privire la avizarea negativă a propunerii de abrogare a
dispoziţiilor art. 33 ind. 1 din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Plenul Consiliului,
faţă de termenul de comunicare a hotărârii de avizare, a stabilit că aceasta să includă, pe lângă avizarea favorabilă a
propunerii de reglementare a transferurilor, ambele opinii asupra abrogării dispoziţ iilor legale mai sus-menţionate.
 a luat act de conţinutul Raportului privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 87-a reuniune a
Plenului GRECO, 22-25 martie 2021.

-

Infoletter CSM
Nr. 5/2021, mai 2021
decembridecembrienoiembrieEvenimente implicând conducerea CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei"

21.05.2021 - Participarea domnului procuror Florin Deac, vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii la Conferinţa de deschidere a proiectului «
Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar – la sediul CSM platforma zoom,
26.05.2021 - 27.05.2021 - Participarea domnului procuror Florin Deac, vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea semestrială de lucru,
alături de procurorul general şi procurorii generali adjuncţi din cadrul PCACluj, primii-procurori ai Parchetelor de pe lângă Tribunalele Cluj, Maramureş, Bistriţa
Năsăud şi Sălaj, primul-procuror adjunct al PTMaramureş, primii-procurori ai Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistriţa şi Zalău, şefii
Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Cluj, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj şi şefii Poliţiilor Municipiilor Cluj-Napoca, Baia Mare, Bistriţa şi Zalău,
Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară
28.05.2021 -Participarea domnului procuror Florin Deac, vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea de lucru cu procurorii Parchetului de
pe lângă Tribunalul Maramureş
În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în:
- ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
Activitatea
Secţiei
pentru
judecători
- „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe
o perioadă
de 3 luni
”, pentru
săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –IIa din Legea nr. 303/2004,
În
perioada de
referinţă,
Secţia:
-suspendarea
din
funcție până
la soluționarea definitivă a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.
 a hotărât
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare a 14 judecători,
-sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în vederea verificării şi comunicării dacă judecătorii mentionaţi în Anexa 1 şi Anexa 2 au
făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea,
-aprobarea Proiectului de Hotărâre a Secţiei pentru judecători vizând reglementarea modului de utilizare a funcţiei din aplicaţia Ecris de anonimizare a numelui
persoanei vătămate,
-admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna Mia Irina Bâlc, judecător la Tribunalul Braşov
-admiterea cererii de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător Ispas Marius Cristian din cadrul Curţ ii de Apel Bucureşti,
-încetarea suspendării din funcție a domnului judecător S.L.C, începând cu data de 13.05.2021,
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcție a doamnei judecător L.M., în temeiul art. 65 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 303/2004,
republicată,
-prelungirea suspendării din funcţie a unui judecător, de la data de 27.05.2021, până la data de 16.05.2022,
-modificarea numărului de posturi alocate pentru concursul de promovare efectivă la Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Oradea,Curtea de Apel Constanța,
Tribunalul Bacău, Tribunalul Neamţ, Tribunalul Dolj,detaşarea domnului Băncilă Andrei Dorin, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, la Şcoala Naţională de
Grefieri, pentru perioada 03.06.2021-05.07.2021,
-detaşarea domnului judecător Argintaru Olivia-Adriana de la Judecătoria Târgu Cărbuneşti la Judecătoria Buftea,
-detaşarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal Dobrescu Olivia Dariana de la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti la Consiliului Superior al
Magistraturii, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2021,
-acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Argeş şi Tribunalului Specializat Argeş, prin transferul unui
post vacant de grefier gradul II din statul de funcții al Tribunalului Argeș în statul de funcții al Tribunalului Specializat Argeş,
-aprobarea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 20-706/2021 privind efectuarea verificărilor la Tribunalul Bacău,
-respingerea cererilor de transfer, având în vedere neîndeplinirea prevederilor art. 5 alin. 1 din Regulament, respectiv art. 3 alin. (1) din Regulament, formulate
de 8 judecători,
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind eliberarea:
 domnului Buliga Andrei din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Alexandria, cu păstrarea gradului profesional de tribunal,
 doamnei Manolache Maria Daniela din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi numirea în funcţia de judecător la
Judecătoria Sectorului 5 București, cu păstrarea gradului profesional de tribunal,
 doamnei Pascu Diana Roxana din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Pucioasa,
 domnului Văcaru Doru Gabi din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Oltenița, cu
păstrarea gradului profesional de tribunal,
 domnului Bădoi Iulian Petrică din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Zimnicea, cu păstrarea gradului profesional de tribunal,
 domnului Constantinescu Narcis Eduard din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni şi numirea în funcţia de judecător la J Urziceni,
 doamnei Burcuţă Crina Miriana din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Făgăraș,
 domnului Chilom Alexandru Viorel din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești și numirea în funcţia de judecător la J Topoloveni.
 domnului Ionescu Ştefan Emil din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni și numirea în funcţia de judecător la J Curtea de Argeș,
 doamnei Comardici Irina Nicoleta, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte, și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Mizil,
cu păstrarea gradului profesional de tribunal,
 doamnei Rădulescu Maria din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Mizil,
 domnului Guşă George Lucian din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Pogoanele, cu păstrarea gradului profesional de curte de apel,
 doamnei Buculea Raluca Mihaela din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Sânnicolau Mare, cu păstrarea gradului profesional de tribunal,
 doamnei Ilyes Maria Magdalena din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara și numirea în funcţia de judecător la J Deva,
 domnului Oltean Cristian Lucian din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Bistriţa,
 doamnei Raţiu Ganema Mihaela din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Huedin,
 doamnei Panait Andreea Octavia din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Constanţa,

 domnului Cătănescu Florin Bogdan din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Târgu Jiu,
 domnului Harnagea Petrişor Ştefan din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Vaslui,
 doamnei Mărăşescu Anda Mihaela din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Carei, cu păstrarea gradului profesional de tribunal,
 doamnei Gliga Ramona din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Topliţa,
 domnului Roşca Costache din funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat și numirea în funcţia de judecător la Judecătoria
Pogoanele.
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Înaintarea către Preşedintele României a propuneriilor de reîncadrare a:
-doamnei Bădiceanu Ilenuța în funcţia de judecător la Curtea de Apel Piteşti,
-domnului Dumitresc Traian în funcţia de judecător la Judecătoria Deva,
-doamnei Georgescu Cristina în funcţia de judecător la Curtea de Apel Ploiești,
-doamnei Lazăr Florica în funcţia de judecător la Tribunalul București,
-doamnei Popa Carmen Marilena în funcţia de judecător la Tribunalul Alba,
-domnului Russu Adrian Doru în funcţia de judecător la Judecătoria Topliţa,
-doamnei Soare Lorela Patricea în funcţia de judecător la Tribunalul Argeș,
-domnului Șuiu Vivi Florin în funcţia de judecător la Judecătoria Reșița.
 a analizat Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 21-7 privind rezultatul verificărilor referitoare la îndeplinirea condiției de bună reputaţie de către un judecător şi
a constatat inadmisibilitatea sesizării faţă de Decizia Curţii Constituţionale nr. 187 din 17 martie 2021,
 a avizat :
-livrabilul– Analiza impactului pe care reglementarea deficitară, insuficientă și/sau suprareglementarea îl are asupra numărului mare de litigii similare
înregistrate pe rolul instanțelor, revizuit potrivit observațiilor formulate în cadrul Comisiei nr. 1 judecători/11.05.2021,
-livrabilul – Analiza surselor și cauzelor ce generează apariția unui număr mare de cauze repetitive.
 a constatat:
-neîndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru numirea în funcția de judecător a procurorilor menţionaţi în anexa 1,
-îndeplinite condiţiile prevăzute de lege în vederea numirii în funcţia de judecător a procurorilor prevăzuți în anexa 2 - că a fost afectată independenţ a puterii
judecătoreşti.
 a exprimat acordul privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, în vederea participării la procedura de ocupare a funcției de director,
a domnului Andreidorin Băncilă, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia,
 a dispus suspendarea din funcţie a unui judecător, începând cu data de 25.05.2021, în temeiul art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Numiri în funcţii de conducere
-judecător cu grad profesional de curte de apel Puianu Minodora - preşedinte al Secţiei a II-a civile a Tribunalului Gorj,
-judecător Mândru Mirela Daniela- preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Bistriţa,
-judecător Cocor Nina Corina - preşedinte al Secţiei a II-a civile de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Buzău,
-judecător Alb Codruţa Violeta - preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Maramureş, judecător Stroia Ilie Darian - preşedinte al Secţiei penale a J Sibiu,
-judecător Mariana-Nicoleta Luciu - preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Arad,
-judecător David Diana Bianca în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Alba Iulia.
Delegări în funcţii de conducere
-judecător cu grad profesional de tribunal Iga Monica Maria - vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti,
-judecător Pîrvu Elena Camelia - preşedinte al Secţiei pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Argeş,
-Judecător Boga Gina Mihaela - preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti,
-judecător Antofie Marcela în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buftea,
-judecător Pop Alin Lenuţ în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Bistriţa,
-judecător Șorândaru Roxana în funcţ ia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Timiş,
-judecător Ivancu Beatrice-Mihaela - preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Timiş,
-judecător Berekmery-Erdely Beata - preşedinte al Secţ iei civile a Tribunalului Covasna,
-judecător Lazăr Marius - preşedinte al Judecătoriei Sinaia,
-judecător Costin Marius Mirel - preşedinte al Tribunalului Ialomiţa,
-judecător Ciobotaru Daniela - preşedinte al Judecătoriei Panciu,
-judecător Nedelcu Liviu Petronel - preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Călăraşi,
-judecător cu grad profesional de curte de apel Zamfiroi Anca-Ionela - preşedinte al Secţ iei civile a Tribunalului Vaslui,
-judecător Bondar Gabriela - preşedinte al Judecătoriei Beiuş,
-judecător Cubleşan Camelia-Dorina - preşedinte al Judecătoriei Gheorgheni,
-judecător Murea Viorel - preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Buzău,
-judecător Predescu Valerian - preşedinte al Secției penale a Tribunalului Vâlcea,
-judecător Slate Aida Iolanda - preşedinte al Secției a II-a civile a Tribunalului Constanţa,
-judecător Spînoche Ramona Izabela în funcţia de preşedinte al Secției I civile a Tribunalului Constanţa,
- judecător Călin Silviana Camelia - preşedinte al Secției civile a Tribunalului Călărași,
-judecător Ionescu Gabriela - Secţiei I civile şi delegată vicepreşedinte al Curţii de Apel Craiova,
-judecător Olimpiu-Daniel Berindei - preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Oradea,
-judecător cu grad de tribunal Mirela Mehedinţeanu - preşedinte al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti,
-judecător Lupşe Marinela-Eleonora - vicepreşedinte al Judecătoriei Baia Mare,
-judecător Curiman Sorina Rodica - vicepreşedinte al Judecătoriei Slatina,
-judecător Lucaciuc Ştefan-Ioan - preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Timişoara,
-judecător Apetroaei Raluca Ioana - preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Bacău,
-judecător Oprişan Vica - preşedinte al Tribunalului Călăraşi,
-judecător Bănică Anca-Maria - vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti,
-judecător Pădurean Verginica-Angela - preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti,
-judecător Dragotă Cristina Mariana în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Baia Mare, începând cu data de 16.06.2021,
-judecător cu grad profesional de tribunal Marcela-Delia Margan în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Judecătoriei Timişoara.
Prelungiri delegări în funcţii de conducere
-judecător Hâlcov Mihai - preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Galaţi,
-judecător Muşat Tăncuţa în funcţ ia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa,
-judecător Chiş Cătălin-Vasile -preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti,
-domnului judecător Nicolae Marius- preşedinte al Judecătoriei Videle,
-judecător Grecu Ciprian Octavian - preşedinte al Judecătoriei Olteniţa,
-doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel Iftimuş Adina Camelia în funcţia de preşedinte al Secţ iei a II-a civile, de contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Hunedoara - judecător Şipoş Andreea-Alexandra - vicepreşedinte al Judecătoriei Cornetu,
-judecător Sabău Călin-Traian - vicepreşedinte al Tribunalului Bihor,
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- judecător cu grad profesional de curte de apel Hănţulescu-Draia Violina Floarea - preşedinte al Secţ iei penale a Tribunalului Hunedoara,
-judecător Grecu Ciprian Octavian - preşedinte al Judecătoriei Olteniţa,
-Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel Iftimuş Adina Camelia în funcţia de preşedinte al Secţ iei a II-a civile, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Hunedoara - judecător Şipoş Andreea-Alexandra - vicepreşedinte al Judecătoriei Cornetu,
-judecător cu grad profesional de curte de apel Hănţulescu-Draia Violina Floarea - preşedinte al Secţ iei penale a Tribunalului Hunedoara,
-judecător Sabău Călin-Traian - vicepreşedinte al Tribunalului Bihor,
-judecător cu grad profesional de curte de apel Stana Florentina - preşedinte al Secţiei a II-a civile,
-judecător Mogoşanu Elena Luiza - preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Slatina,
-judecător Iordan Andrei - preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Tulcea,
-judecător cu grad profesional de curte de apel Pascaru Iolanda Mihaela - preşedinte al Tribunalului Vaslui,
-judecător Szöke Andrea - preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Braşov,
-judecător Spătariu George Marcel - vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj,
-judecător Botezatu Emilia - preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Focşani,
-judecător Manea Anne-Marie Nicoleta - preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Galaţi,
-judecător Androne Liliana Felicia - preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Ploieşti,
-judecător Conţ Simona Ioana - preşedinte al Secţiei a II-a civile de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Braşov,
-judecător Lőrincz Rómeo - preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Harghita,
-judecător Jurcă Bogdan Radu - preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Harghita,
-judecător Marincaş Geanina Ioana - preşedinte al Judecătoriei Zalău,
-judecător Dumitru Bogdan Mihai - preşedinte al Secţiei pentru cauze penale a Judecătoriei Constanţa,
-judecător Cosmin Adomniţei - preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Timişoara.
Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia:
 a aplicat sancțiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 10% pentru o perioadă de 3 luni" pentru săvârşirea
abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. c) din acelaşi act normativ. În baza art. 521 alin.(2) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată sancţiunea disciplinară stabilită anterior nu se mai execută. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători
al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Cu opinie separată în sensul respingerii acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva unui fost judecător în cadrul Tribunalului pentru săvârşirea
abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. c) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ca neîntemeiată.
- dispune completarea dispozitivului hotărârii nr.13J/7.10.2020 pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară în dosar nr.13/J/2019 în sensul
că respinge cererea de obligare a Inspecţiei Judiciare la plata cheltuielilor de judecată, ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare
la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Cu opinie separată în sensul completării dispozitivului hotărârii nr.13J/7.10.2020 pronunţată de Secţia pentru judecători în materie disciplinară în dosar
nr.13/J/2019 după cum urmează: respinge cererea de obligare a Inspecţiei Judiciare la plata cheltuielilor de judecată, ca nefondată.
 a aplicat sancțiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcţie pe o perioadă de 6 luni” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art.99
lit. s) şi art.99 lit.t) teza a II-a din acelaşi act normativ.
A respins acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui judecător din cadrul Judecătoriei Brăila pentru săvârşirea abaterii disciplinare
prevăzute de art. 99 lit. m) teza a II-a din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ca neîntemeiată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Cu majoritate, din oficiu, Secţia a reevaluat măsura suspendării din funcţie a judecătorului din cadrul Judecătoriei Brăila, măsură dispusă prin hotărârea nr.6J
din data de 22.02.2021 şi pe cale de consecinţă, dispune încetarea măsurii suspendării din funcţie începând cu data de 24.05.2021.
Cu opinie separată în sensul admiterii în parte a acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva judecătorului din cadrul J Brăila pentru săvârşirea
abaterilor disciplinare prevăzute de art.99 lit.s) şi art.99 lit.t) teza I din acelaşi act normativ şi aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute de art.100 lit.e) din Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare constând în „excluderea din magistratură”.
Cu opinie separată în sensul menţinerii măsurii suspendării din funcţie dispuse anterior prin hotărârea nr.6J din data de 22.02.2021.
Cu opinie separată în sensul admiterii în parte a acţiunii disciplinare formulate de Inspecţia Judiciară împotriva judecătorului în cadrul Judecătoriei Brăila doar
pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.s) teza I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi aplicării sancţiunii disciplinare prevăzute de art.100 lit.a) din acelaşi act normativ.
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 17 procurori,
-detaşarea la Ministerul Justiţiei a domnului Mocanu Irinel - Marius, procuror la PJ Sectorului 2 Bucureşti, pentru o perioadă de 3 ani,
-detaşarea la Şcoala Naţională de Grefieri a doamnei Roşu Claudia - Mihaela, procuror la PCA Bucureşti, pentru o perioadă de 3 ani,
-admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna Munteanu Monica, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov
şi de către domnul Cornel David Deca, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu,
-admiterea unui număr de 5 cereri și respingerea unui număr de 6 cereri de transfer formulate de procurori de la parchetele civile la parchetele militare.
Numiri în funcții de conducere:
-numirea în funcţia de procuror militar şef al Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel - colonel magistrat
MUSEANU MARIUS, procuror militar în cadrul acestei unităţi de parchet, pentru o perioadă de 3 ani;
-numirea în funcţia de procuror militar şef Secţie urmărire penală la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj - colonel magistrat Ene Mircea, pentru
o perioadă de 3 ani;
Delegări în funcţii de conducere:
-prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita - procuror Gîlcescu Dan Dumitru,
-procuror şef Serviciu de combatere a traficului de persoane din cadrul DIICOT - procuror Cornea Gianina – Nicoleta,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita - procuror Popovici Rodica Nicoleta,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonţ - procuror Ilca Diana Andreea
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea - procuror Bradea Dumitru Vlad,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea - procuror Toduţa Valentin Gheorghe.
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Prelungiri delegării în funcţii de conducere:
-procuror şef al Serviciului teritorial Cluj din cadrul DIICOT - procuror Radmacher Raul,
-procuror şef al Serviciului teritorial Oradea din cadrul DIICOT - procuror Pantea Adrian – Constantin,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt - procuror Şerban Irina,
-procuror şef Secţie judiciară penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti - procuror Ghimici Anca,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeş - procuror Constantin Daniela,
-procuror şef al Biroului teritorial Ialomiţa din cadrul DIICOT - procuror Mihailiuc Alexandru,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ - procuror Neacşu Gabriela,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi - procuror Lavric Paula,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş - procuror Palaghiea Laurenţiu Marian,
-procuror şef al Serviciului Teritorial Timişoara din cadrul DNA - procuror Rus Lucian Claudiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu - procuror Rîşca Anca Dorina,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi - procuror Popa Adriana,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti - procuror Stoica Alin,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu - procuror Croitoru Traian,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - procuror Harnagea Petrişor - Ştefan,
-procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie a DNA a domnului Prună Mihai,
-procuror militar şef Secţie urmărire penală la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara - locotenent colonel magistrat Ionescu Flavius Adelin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă - procuror Dobre Mihai Alexandru,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou - procuror Chiş Marta Daniela,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti - procuror Morăreanu Camelia Maria,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia - procuror Gavrilă Alina Maria,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei - procuror Meszaros Robert – Sebastian.
Activitatea Secţiei pentru procurori în materie disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia:
A admis excepția nulității absolute a rezoluției de exercitare a acțiunii disciplinare nr. 5609/IJ/1391/DIP/2018 din data de 28 februarie 2019. Constată
nulitatea acțiunii disciplinare formulată de Inspecția Judiciară împotriva unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina pentru
săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 Judecători al Înaltei Curți de Casție și Justiție.
Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională
În perioada de referinţă, Comisia:
 şi-a însuşit:
- punctul de vedere al DLDC privind hotărârile instanţelor judecătoreşti pronunţate în contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului
privind încadrarea în grad de handicap. Comisia a decis comunicarea către INM a problematicii semnalate, pentru a fi avută în vedere în activitatea de formare
profesională a judecătorilor care soluţionează asemenea cauze.De asemenea, s-a decis comunicarea unui răspuns în sensul celor reţinute către Autoritatea
Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii,
- punctul de vedere al DLDC referitor la identificarea unor soluţii legislative în legătură cu reglementarea unei căi de atac suspensive de drept, în materia ce
face obiectul hotărârii D. şi alţii împotriva României (cererea nr. 75953/15) pronunţată de CEDO la data de 14 ianuarie 2020,
- punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de HG pentru aprobarea strategiei naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 2021-2027 şi a
Planului Operaţional privind implementarea Strategiei naţionale privind drepturile persoanelorcu dizabilităţi 2021-2027si a decis comunicarea unui răspuns în
acest sens către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.Comisia şi-a însuşit cele decise de Comisia nr. 1 procurori în şedinţa din data de 27.04.2021, în sensul că
este oportună implementarea măsurii vizând includerea în procesul de evaluare profesională a procurorilor a unor indicatori corelaţi cu gradul de utilizare a
instrumentelor de identificare şi indisponibilizare efectivă şi eficientă a bunurilor provenite din infracţiuni, cu menţiunea că se impune folosirea sintagmei
„evaluare periodică" în loc de „evaluare anuală". De asemenea, Comisia a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Ministerul Justiţiei,
- Nota DLDC în legătură cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 187 din 17 martie 2021 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14, 18, 27,
43 şi 67 din Legea privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la INM, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor,
examenul de absolvire a INM, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi Ia concursul de admitere în magistratură,
precum şi a legii în ansamblul său condiţiei bunei reputaţii se ţine seama de toate criteriile următoare:", cu următoarele observaţii vizând textul propus pentru
art. 18 alin. (5): - teza introductivă a alin. (5) va avea următorul cuprins: „(5) La verificarea condiţiei bunei reputaţii se ţine seama de toate criteriile următoare:lit.
c) a alin. (5) va avea următorul cuprins: ,,c) conduita persoanei înainte şi după săvârşirea faptei, care relevă perseverenţa în săvârşirea unor fapte de natura
celor prevăzute la alin. (4),sancţionate ca atare".De asemenea, Comisia a decis transmiterea propunerilor către comisiilejuridice ale Camerei Deputaţilor
şiSenatului
-Punctul de vedere al DLDC privind solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii vizând posibilitatea de participare a unui formator INM în cadrul Seminarului
„Achiziţii publice centralizate" organizat de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor în cadrul Proiectului „Dezvoltarea şi implementarea unor
mecanisme electronice integrate pentru desfăşurarea şi monitorizarea achiziţiilor centralizate" Cod SIPOCA753/Cod MySMIS 130709 în sensul că în situaţia
semnalată nu există incompatibilitate între funcţia de judecător şi participarea la seminarul menţionat. De asemenea, Comisia a decis comunicarea unui răspuns
în acest sens către Institutul Naţional al Magistraturii.
 a analizat:
- Nota privind solicitarea de avizare a livrabilului Analiza impactului pe care reglementarea deficitară, insuficientă şi/sau suprareglementarea îl are asupra
numărului mare de litigii similare înregistrate pe rolul instanţelor. Comisia şi-a exprimat acordul cu privire la conţinutul livrabilului, cu observaţia câ, î n ceea ce
priveşte definiţia cauzelor repetitive, nu este obligatorie î n toate situaţiile identitatea de părţi, şi a decis înaintarea acestuia l a Secţia pentru judecători. A fost
exprimată şi opinia minoritară în sensul modificării aspectelor reţinute la pagina 31, pct. 3.2.5., întrucât nu se impune regândirea întregii proceduri de executare,
ci adoptarea unor măsuri de altă natură. De asemenea, opinia minoritară nu nu este de acord cu privire la concluziile reţinute în livrabil la pag. 208 privind
necesitatea modificării legislaţiei privind internarea nevoluntarâ pe considerentul că oricum legislaţia naţionala conţine un standard mai ridicat de protecţie
decât cel recunoscut de Curtea Europeană de Justiţie. Dat fiind specificul acestei proceduri şi caracterul vulnerabil al persoanelor implicate, se impune
menţinerea acestui standard.
- Nota privind solicitarea de avizare a livrabilului Analiza surselor şi cauzelor ce generează apariţia unui număr mare de cauze repetitive. Comisia şi-a exprimat
acordul cu privire la conţinutul livrabilului şi a decis înaintarea acestuia la Secţia pentru judecători.

-

Infoletter CSM
Nr. 5/2021, mai 2021

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul
independenţei justiţiei"

-Punctul de vedere al DLDC privind solicitarea Ministerului Justiţiei referitoare la Proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară şi al
altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice Comisia
a decis consultarea instanţelor, a parchetelor si a Şcolii Naţionale de Grefieri cu privire la Proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate judiciară
şi al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă acestea şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,
stabilind termenul de 28.05.2021 pentru comunicarea către Consiliu a răspunsurilor centralizate Ia nivelul curţilor de apel şi al parchetelor de pe lângă acestea.In
adresele de consultare, se va menţiona că instanţele si parchetele urmează să solicite şi opinia personalului auxiliar de specialitate din cadrul acestora. Adresele
de consultare se vor transmite curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea pentru a le transmite instanţelor şi parchetelor din raza lor de competenţă, cu
menţiunea că răspunsurile judecătoriilor şi ale tribunalelor, precum şi ale parchetelor de pe lângă acestea vor fi înaintate curţilor de apel, respectiv parchetelor
de pe lângă acestea, în vederea centralizării, în termenul stabilit de aceste instituţii.
 a luat act de aspectele prezentate în Nota Serviciului de statistică şi informatică judiciară privind preluarea de către Ministerul Justiţiei a bazelor de date
ECRJS, precum şi de faptul că a fost constituit un grup de lucru în cadrul Ministerului Justiţiei, din care fac parte şi reprezentanţi ai aparatului tehnic din Consiliul
Superior al Magistraturii, respectiv şeful Serviciului de statistică şi informatică judiciară precum şi directorul adjunct al DLDC. Urmează a fi exprimat un punct de
vedere în baza informării privind activitatea grupului de lucru. De asemenea, Comisia a decis informarea instanţelor cu privire la aceste aspecte.
 a analizat:
- Raportul Inspecţia Judiciare DIP 21-278 privind cererea de apărare a independenţei autorităţii judecătoreşti formulată de magistraţii procurori D. D. C. şi M.
M.-amânată din şedinţa din 08.04.2021.Comisia a decis înaintarea raportului amânată din şedinţa din 08.04.2021.către Plen.Comisia a decis ca pe buletinul de
vot să figureze si opţiunea amânării acestui punct de pe ordinea de zi a şedinţei Plenului.
-Raportul Inspecţiei Judiciare DU 21-153 privind rezultatul verificărilor efectuate ca urmare a cererii formulate de domnii judecători D. F., I. I. A. şi M. I. M. prin
care s-a solicitat apărarea independenţei autorităţii judecătoreşti amânată din şedinţa din 08.04.2021. Comisia a decis ca pe buletinul de vot din şedinţa Plenului
să figureze şi problema competenţei de soluţionare a cererii. Cu majoritate, Comisia a apreciat că cererea este de competenţa Secţiei pentru judecători.Comisia
a decis, de asemenea, ca pe buletinul de vot să figureze şi opţiunea amânării acestui punct de pe ordinea de zi a şedinţei Plenului sau a Secţiei pentru judecători,
în funcţie de soluţia asupra competenţei.
-Raportul Inspecţiei Judiciare DU 21-279 privind cererea de apărare a independenţei autorităţii judecătoreşti formulată de judecătorii D. F., I. I. A. şi M. I. M
amânată din şedinţa din 08.04.2021. Comisia a decis înaintarea raportului către Secţia pentru judecători. Comisia a decis ca pe buletinul de vot să figureze si
opţiunea amânării acestui punct de pe ordinea de zi a şedinţei Secţiei pentru judecători.
-Raportul Inspecţiei Judiciare DU 21-13 privind cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător I. M. C. amânată
din şedinţa din 08.04.2021. Comisia a decis înaintarea raportului către Secţia pentru judecători. Comisia a decis ca pe buletinul de vot să figureze si opţiunea
amânării acestui punct de pe ordinea de zi a şedinţei Secţiei pentru judecători.
-Cererea de apărare a independenţei Autorităţii Judecătoreşti în ansamblul său, formulată în acord cu Hotărârea nr. 3 din 15 aprilie 2021 a Adunării generale a
judecătorilor înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, întrunită conform prevederilor art. 28 lit. f) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă
a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Comisia a decis ca pe buletinul de vot din şedinţa Plenului să figureze şi problema competenţei de soluţionare a cererii. Cu
majoritate, Comisia a apreciat că cererea este de competenţa Secţiei pentru judecători.Comisia a decis, de asemenea, ca pe buletinul de vot să figureze şi
opţiunea amânării acestui punct de pe ordinea de zi a şedinţei Plenului sau a Secţiei pentru judecători, în funcţie de soluţia asupra competenţei.
 a dispus transmiterea plângerii prealabile formulată de doamna procuror M. 1. C. împotriva Hotărârii nr. 308/15.04.2021, către Secţia pentru procurori cu
propunere de respingere ca neîntemeiată.Comisia a dispus transmiterea plângerii prealabile, formulată de domnul procuror militar P. G. F. împotriva Hotărârii
nr. 309/15.04.2021, către Secţia pentru procurori cu propunere de respingere ca neîntemeiată
Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare
În perioada de referinţă, Comisia:
 a luat act de:
- stadiul implementării proiectului CPCI „ Creşterea performanţei şi calităţii instituţionale prin îmbunătăţirea sistemului ele evaluare şi asistenţă psihologică la
nivelai sistemului judiciar".
- de Nota DLDC DLDC referitoare la hotărârile colegiilor de conducere ale curţilor de apel, adoptate în baza art. 21alin (3) din Regulamentul
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, comunicate în trimestrele III şi IV ale anului 2020.
 A analizat:
-Nota DLDC privind aspectele comunicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, vizând observaţiile transmise de Consiliu cu privire la Proiectul de acţiuni
pentru implementarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale "SINERGIE" 2021 - 2030.Comisia a decis că este necesară
reiterarea observaţiei în sensul că nu se impune implicarea judecătorilor şi procurorilor în legătură cu măsura nr. 8 din Planul de acţiune pentru implementarea
Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei sexuale "SINERGIE" 2021-2030, prevăzut în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre privind aprobarea
acestei strategii, cu menţiunea că aspectele aferente acestei măsuri din Planul de acţiune pot fi valorificate în cadrul proiectului Educaţie juridică în şcoli.Comisia
a decis transmiterea unui răspuns în acest sens către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
-Nota DRUO privind solicitarea Curţii de Apel Iaşi privind aplicarea Hotărârii nr. 324/2015 a Plenului Consiliului. Comisia a constatat câ decizia de numire la care
se face referire în art. 1 al doilea paragraf din Hotărârea Plenului Consiliului nr. 324/2015 se referă la decizia de numire în gradul/treapta anterioară şi nu la
decizia de numire ca urmare a parcurgerii unei alte proceduri de promovare, în concluzie, termenele de 3 ani prevăzute drept condiţii pentru promovarea
personalului auxiliar de specialitate în grade sau trepte profesionale imediat superioare şi, respectiv, pentru promovarea la instanţe sau parchete superioare
sunt independente şi se calculează, pentru prima promovare, de Ia data deciziei de încadrare în funcţia respectivă, iar pentru următoarele promovări se
calculează de la momentul emiterii deciziei de numire, în condiţiile art. 39 din Regulament, ca urmare a promovării prin aceeaşi modalitate.Totodată, Comisia
a decis comunicarea unui răspuns în acest sens către Curtea de Apel Iaşi, precum şi a unei circulare de informare către curţile de apel şi parchetele de pe lângă
acestea.
-Notă centralizatoare (DAER1P) privind informaţiile solicitate compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului privind categoriile de documente ce nu pot
face obiectul arhivării fizice şi electronice. Comisia şi-a însuşit propunerile formulate privind categoriile de documente ce vor fi exceptate de la activitatea de
arhivare fizică şi electronică ce urmează a fi realizată în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii organizaţionale şi administrative a Consiliului Superior al
Magistraturii cod SIPOCA/MySMIS 760/135225".
-Nota Serviciului de statistică şi informatică judiciară privind propune ri de îmbunătăţire a modului de statistică judiciară Comisia a deci s
preluarea din bazele de date naţionale a documentelor şi metadatelor despre părţi şi constituirea la nivelul Consiliului a unui centai de date
care să servească atât aplicaţiei statistice, cât şi aplicaţiilor care vor fi dezvoltate prin proiecte cofinanţate din Fondul Social European, prin
POCA 2014-2020 sau aplicaţii dezvoltate cu resurse umane proprii, fără finanţare separată.
- Punctul de vedere DLDC privind solicitarea de interpretare a dispoziţiilor art.110 alin.(3) din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti Comisia a decis comunicarea unui răspuns în sensul că problematica supusă discuţiei este de compete nţa colegiului
de conducere al curţii de apel.
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- Punctul de vedere DLDC referitor la introducerea categoriilor de documente emise de judecătorul de supraveghere a privării de libertate
în Nomenclatorul arhivistic al dosarelor şi termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităţilor sub ordonate Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor. Comisia a apreciat că Ministerului Justiţiei îi revine competenţa de a elabora şi actualiza Nomenclatorul arhivistic
al unităţilor subordonate ANP. Comisia a decis transmiterea unui răspuns care să inclu dă propunerile Consiliului către Ministerul Justiţiei.
- Nota DRUO privind solicitarea de valorificare a examenului pentru funcţia publică de manager economic. Comisia a apreciat că solicitarea
excedează competenţelor Consiliului.
- Nota DRUO privind solicitarea Curţii de Conturi referitoare la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate. Comisia a decis
redirecţionarea propunerii către Ministerul Justiţiei cu precizarea că în privinţa litigiilor rezultate din activitatea Curţ ii de Conturi, faţă de
numărul redus de cauze în această materie, nu se impune înfiinţarea unor instanţe specializate. Totodată, Comisia a dispus transmiterea unui
răspuns în acest sens Curţii de Conturi.
- Nota Serviciului de statistică şi informatică judic iară privind propuneri de îmbunătăţire a modului de statistică judiciară. Comisia a decis
preluarea din bazele de date naţionale a documentelor şi metadatelor despre părţi şi constituirea la nivelul Consiliului a un ui centai de date
care să servească atât aplicaţiei statistice, cât şi aplicaţiilor care vor fi dezvoltate prin proiecte cofinanţate din Fondul Social European, prin
POCA 2014-2020 sau aplicaţii dezvoltate cu resurse umane proprii, fără finanţare separată.
- Punctul de vedere DLDC privind solicitarea de interpretare a dispoziţiilor art.110 alin.(3) din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti. Comisia a decis comunicarea unui răspuns în sensul că problematica supusă discuţiei este de compet enţa colegiului
de conducere al curţii de apel.
- Punctul de vedere DLDC privind solicitarea Curţii Militare de Apel Bucureşti. Comisia a apreciat că în ipoteza în care colegi ul de conducere
al Curţii Militare de Apel nu se poate constitui din cauza refuzului judecătorilor în funcţie de a se înscrie în procedura alegerii membrilor
colegiului de conducere în cadrul adunării generale a judecătorilor instanţei sau din alte motive obiective, atribuţiile cole giului se vor exercita
de preşedintele instanţei Totodată, Comisia a dispus transm iterea unui răspuns în acest sens solicitantului
- Nota DRUO privind solicitarea Curţii de Conturi referitoare la constituirea instanţelor judecătoreşti specializate. Comisia a decis
redirecţionarea propunerii către Ministerul Justiţiei cu precizarea că în p rivinţa litigiilor rezultate din activitatea Curţii de Conturi, faţă de
numărul redus de cauze în această materie, nu se impune înfiinţarea unor instanţe specializate.Totodată, Comisia a dispus tra nsmiterea unui
răspuns în acest sens Curţii de Conturi.
 a decis:
- înaintarea solicitării Tribunalului Iaşi către Ministerul Justiţiei, cu propunere de modificare şi completare a Protocolului de cooperare privind
nominalizarea obiectivelor instanţelor şi a parchetelor, modul de asigurare a pazei sediilor, a bunuri/or .şi va/ori/or aparţinând acestora. supravegherea accesului
şi menţinerea ordinii interioare, cu efective de jandarmi.
- Înaintarea proiectului de Hotărâre privind stabilirea localităţilor care fac parte din circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ, avizat către Plenul
Consiliului, cu propunere de adoptare. circumscripţiile judecătoriilor din fiecare judeţ, avizat către Plenul Consiliului, cu propunere de adoptare.
- înaintarea Raportului privind efectuarea verificărilor la Tribunalul Bacău c ătre Secţia pentru judecători cu propunere de aprobare.
- completarea Notei DRUO referitoare la unele propuneri de măsuri pentru suplimentarea statelor de funcţii ale instanţelor jude cătoreşti cu
o analiză care să privească necesitatea înfiinţării categoriei de personal asistent al judecătorului/grefier judiciar. Totodată, Comisia a hotărât
transmiterea unei adrese către Ministerul Justiţiei cu propunerea realizării unei întâlniri comune a grupurilor de lucru cons tituite la nivelul
Ministerului Justiţiei, respectiv CSM pentru analizarea problematicii resurselor umane la instanţele judecătoreşti.
-constituirea grupului de lucru interinstituţional, având ca obiect digitalizarea activităţii în parchete.Coordonatorul grupului a fost desemnat procuror Nicoiae
Andrei Solomon, membru at Consiliului.Din grupul de lucru urmează să facă parte: membrii Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii şi personal din aparatul tehnic al Consiliului. De asemenea, vor fi invitaţi procurori sau specialişti IT din cadrul parchetelor care au dezvoltat
aplicaţii IT, precum şi alte persoane care pot contribui la dezvoltarea unor aplicaţii IT.
-constituirea grupului de lucru interinstituţional, având ca obiect interconectarea sistemelor informatice ECRIS (MPR) şi SIEMD-SNRI (IGPR).Coordonatorul
grupului a fost desemnat procuror Nicoiae Andrei Solomon, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Din grupul de lucru urmează să facă parte: membrii
Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior ai Magistraturii şi personal din aparatul tehnic al Consiliului. De asemenea, vor fi invitaţi reprezentanţi ai
Parchetului General, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi alte persoane care pot contribui la atingerea
obiectivelor acestui grup de lucru.
- înaintarea Raportului IJ nr. 20-706 privind efectuarea verificărilor la Tribunalul Bacău către Secţia pentru judecători cu propunere de aprobare.
- a hotărât înaintarea lucrării Punct de vedere DLDC privind p osibilitatea revocării unei hotărâri a Plenului CSM către Secţia pentru judecători
pentru a decide.
 şi-a însuşit :
-conţinutul notei DAERIP şi Serviciul de informatică şi statistică judiciară privind analiza indicatorilor din cadrul Program ului Operaţional
Capacitate Administrativă şi a apreciat că se impune demararea unei renegocieri a modului de raportare la indicatorii clin ca drul POCA cu
factorii decizionali în cadrul programului, respectiv Autoritatea de Management pentru POCA. Ministerul Ju stiţiei şi Comisia Europeană.
-conţinutul notei DAERIP şi Serviciul de informatică şi statistică judiciară privind analiza indicatorilor din cadrul POCA şi a apreciat că se
impune demararea unei renegocieri a modului de raportare la indicatorii clin cadrul POCA cu factorii decizionali în cadrul pr ogramului,
respectiv Autoritatea de Management pentru POCA, Ministerul Justiţiei şi Comisia Europeană.
 a apreciat:
- că în ipoteza în care colegiul de conducere al Curţii Militare de Apel nu se poate constitui din cauza refuzului judecătorilo r în funcţie de a
se înscrie în procedura alegerii membrilor colegiului de conducere în cadrul adunării generale a judecătorilor instanţei sau din alte motive
obiective, atribuţiile colegiului se vor exercita de preşedintele instanţei Totodată, Comisia a dispus transmiterea unui răsp uns în acest sens
solicitantului
- că nu se impune solicitarea unui nou aviz şi a stabilit că suspendar ea dispusă în privinţa avizului negativ nu afectează întreaga procedură
de transfer de la instanţele civile la instanţele militare.
-că nu se impune solicitarea unui nou aviz şi a stabilit că suspendarea dispusă în privinţa avizului negativ nu afectează în treaga procedură de
transfer de la instanţele civile la instanţele militare.
Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe
În perioada de referinţă, Comisia:
 a luat act de:
- Raportul privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 87-a reuniune a Plenului GRECO, 22-25 martie 2021raport, fără observații,
documentul urmând să fie înaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, spre informare.
- intenția doamnei judecător Andrea Annamaria CHIȘ, membru CSM, de a participa la seminarul online organizat de RECJ în data de 25 mai 2021, urmând ca
președintele CSM să desemneze persoanele care vor lua parte la conferința la nivel înalt privind statul de drept în Europa, organizată în perioada din 17-18 mai
2021
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 a analizat:
- nota DAERIP nr.2690/7610/2017/10.05.2021 privind aprobarea broșurii de prezentare a Consiliului Superior al Magistraturii, elaborate în cadrul sub-activității
6.1 a proiectului TAEJ şi și-a însușit unele dintre observațiile formulate în cadrul ședinței, urmând ca celelalte observații să fie comunicate de membrii CSM către
DAERIP. După operarea modificărilor, documentul urmează să fie retransmis prin email către membrii CSM, în vederea exprimării acordului pentru forma finală
a broșurii.
- Nota DAERIP nr.03/9710/21.05.2021 privind apelul de candidaturi pentru nominalizarea unui membru al Comitetului consultativ de experți pentru candidații
la funcția de judecător al Curții Europene a Drepturilor Omului. Comisia a agreat nominalizarea formulată de ÎCCJ, candidatura doamnei judecător Laura Mihaela
IVANOVICI urmând să fie comunicată Ministerului Afacerilor Externe, pentru derularea procedurii ulterioare.
 a desemnat pe doamna judecător Andrea Annamaria CHIȘ și pe domnul procuror Nicolae Andrei Solomon, membri CSM, în vederea participării la Adunarea
generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare din anul 2021.
Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii
1. Formarea auditorilor de justiție
a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea
 În luna mai 2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 27/04.03.2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, privind aprobarea Programului de formare
inițială pentru auditorii de justiție din anul II de studiu, auditorii de justiție s-au aflat în desfășurarea stagiului practic în cadrul instanțelor (grupele de judecători)
și parchetelor (grupele de procurori), sub îndrumarea coordonatorilor de practică.
2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), în perioada 1 – 31 mai 2021, au fost organizate 8 activități de formare profesională la nivel centralizat,
după cum urmează:
 În perioada 27-28 mai 2021 s-a desfășurat la București, Întâlnirea procurorilor șefi secție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
(PÎCCJ), Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și al parchetelor de pe
lângă curțile de apel”. La întâlnire au participat 16 procurori, 1 membru ales CSM (procuror), 1 procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție și 1 reprezentant din categoria personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției.
 Seminarul cu tema Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă a fost organizat în perioada 10-11 mai 2021 la București; la seminar au participat 19 judecători.
 Seminarul cu tema Tehnici de audiere organizat în perioada 27-28 mai 2021 s-a desfășurat la București; la seminar au participat 7 judecători și 13 procurori.
 Seminarul cu tema Combaterea corupției și a criminalității economico-financiare – Combaterea corupției a fost organizat în perioada 20-21 mai 2021 la
Constanța. La seminar au participat 2 judecători și 19 procurori.
 Seminarul cu tema Combaterea traficului de persoane a fost organizat în perioada 24-25 mai 20212020 la București. La seminar au participat 9 judecători și
8 procurori.
 În perioada 20-21 mai 2021 a avut loc la București seminarul cu tema Dreptul muncii. La seminar au participat 17 judecători.
 În perioada 24-25 mai 2021 a avut loc la București seminarul cu tema Management judiciar. La seminar au participat 21 judecători.
 În perioada 10-11 mai 2021 a avut loc la București seminarul cu tema Tehnici de formare a adulților. La seminar au participat 14 formatori, din care 8
judecători și 6 procurori.
În cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE)
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat,
în perioada 1 – 31 mai 2021, au fost organizate 13 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 10-11 mai 2021 s-a desfășurat, la Alba Iulia, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 17 judecători.
 În perioada 10-11 mai 2021 s-a desfășurat, la Târgu Mureș, workshop-ul cu tema NCC. NCPC. La seminar au participat 13 judecători.
 În perioada 13-14 mai 2021 s-a desfășurat, la Cluj Napoca, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 19 judecători.
 În perioada 17-18 mai 2021 s-a desfășurat, la Suceava, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 17 judecători.
 În perioada 20-21 mai 2021 s-a desfășurat, la Bacău, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 16 procurori.
 În perioada 20-21 mai 2021 s-a desfășurat, la Brașov, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 19 procurori.
 În perioada 24-25 mai 2021 s-a desfășurat, la Constanța, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 14 procurori.
 În perioada 24-25 mai 2021 s-a desfășurat, la Târgu Mureș, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 15 procurori.
 În perioada 24-25 mai 2021 s-a desfășurat, la Galați, workshop-ul cu tema NCC. NCPC.. La seminar au participat 16 judecători.
 În perioada 27-28 mai 2021 s-a desfășurat, la Oradea, workshop-ul cu tema NCC. NCPC... La seminar au participat 27 judecători.
 În perioada 27-28 mai 2021 s-a desfășurat, la Brașov, workshop-ul cu tema NCC. NCPC... La seminar au participat 21 judecători.
 În perioada 27-28 mai 2021 s-a desfășurat, la Craiova, workshop-ul cu tema NCP. NCPP... La seminar au participat 15 judecători.
 În perioada 27-28 mai 2021 s-a desfășurat, la Suceava, workshop-ul cu tema NCP. NCPP... La seminar au participat 15 procurori.
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 mai 2021, au fost organizate 2 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 6-7 mai 2021 s-a desfășurat seminarul în domeniul Achiziții publice, activitatea A 1.1. La seminar au participat 13 judecători și 3 consilieri de
soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 În perioada 13-14 mai 2021 s-a desfășurat seminarul în domeniul Procedură fiscală, în mod special executare silită fiscală și TVA, activitatea A 1.3. La seminar
au participat 20 de judecători.
În cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar (cod SIPOCA
454/cod MySMIS 118765), în perioada 1-31 mai 2021, au fost organizate, de către CSM în colaborare cu INM, 7 activități de formare profesională continuă în
domeniul comunicării, după cum urmează:
 În perioada 6-7 mai2021 s-a desfășurat, la Pitești, Sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar. Seminarul s-a
adresat unui număr de 20 de judecători și procurori;
 În perioada 13-14 mai2021 s-a desfășurat, la Cluj Napoca, Sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar. Seminarul
s-a adresat unui număr de 20 de prim-procurori și procurori-șef;
 În perioada 17-18 mai 2021 s-a desfășurat, în format online, Sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar.
Seminarul s-a adresat unui număr de 30 de judecători și procurori;
 În perioada 20-21 mai 2021 s-a desfășurat, la Constanța Sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar. Seminarul
s-a adresat unui număr de 20 purtători de cuvânt de la instanțe și parchete;
 În perioada 24-25 mai2021 s-a desfășurat, la Brașov, Sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar. Seminarul s-a
adresat unui număr de 20 de judecători și procurori;
 În perioada 25-26 mai s-a desfășurat, la București, Sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar – sesiune formare
de formatori. Seminarul s-a adresat unui număr de 20 de judecători, procurori, grefieri, formatori INM și SNG, cu experiență în formare sau care sunt interesați
să se formeze mai aprofundat pe teme de comunicare;
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 În perioada 27-28 mai s-a desfășurat, la Suceava, Sesiunea de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar. Seminarul s-a
adresat unui număr de 20 purtători de cuvânt de la instanțe și parchete.
 În cadrul programului de formare continuă a fost organizat la Sinaia, în perioada 10-14 mai 2021, seminarul cu tema Instrumentarea eficientă a cauzelor
penale având ca obiect infracțiuni contra libertății și integrității sexuale comise asupra minorilor. La seminar au participat 16 procurori.
În cadrul programului de formare continuă a fost organizat la București, în perioada 24-25 mai 2021, seminarul cu tema Abuzul sexual asupra victimelor minore.
La seminar au participat 10 judecători și 9 procurori.
În cadrul colaborării cu INPPI, a fost organizată la data de 20 mai 2021 Conferința Națională de Insolvență. Pentru acest eveniment și-au manifestat intenția de
a participa un număr total de 31 judecători. Evenimentul a fost transmis on-line pe canalul Youtube, putând fi urmărit de toți judecători interesați.
3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
 concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a procurorilor – în perioada 7 februarie – 23 iunie 2021, pentru ocuparea a 10 posturi la PÎCCJ, 11
posturi la parchetele de pe lângă curțile de apel, 59 de posturi la parchetele de pe lângă tribunale și 2 posturi la parchetele militare. 27 de candidați au îndeplinit
condițiile legale pentru participarea la concurs. În luna mai 2021 s-a derulat activitatea de evaluare a activității și conduitei candidaților.
 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada 12 martie – 5 iunie 2021, aprobat prin Hotărârea nr.
346/11.03.2021 a Secției pentru judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 177 de funcții vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel,
tribunale și judecătorii. 70 de candidați au îndeplinit condițiile legale pentru participarea la concurs/examen. În luna aprilie 2021 a avut loc prima probă,
constând în testarea psihologică, evaluarea capacității candidaților de a lua decizii și de a-și asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres (cu cele două
componente: testare scrisă și interviu). În luna mai 2021 au avut loc celelalte două probe: susținerea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice
funcțiilor de conducere și testarea scrisă privind managementul, comunicarea și resursele umane.
 concurs de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada 19 aprilie – 31 august 2021, aprobat prin Hotărârea nr. 474/16.04.2021
a Secției pentru judecători a CSM.
4. Relații internaționale
În perioada 6-7 mai, personal din cadrul Institutului a participat la un conferința online ”Modernising EU justice systems by boosting training of justice
professionals”, organizată de EJTN, în care au fost prezentate și discutate aspecte legate de modernizarea sistemelor de justiție europene prin acordarea unei
atenții importante formării profesioniștilor implicați.
În perioada 20-21 mai, personal din cadrul Institutului a participat, online, la reuniunea Grupului de lucru ”Programe” organizată în cadrul EJTN (”Working
Group Programmes Meeting”).
În perioada 25-26 mai, personal din cadrul Institutului a participat la video conferința organizată de către EUROJUST, cu titlul ”The 12th CrimEx regular
session”. În cadrul conferinței, reprezentanții INM au susținut o prezentare cu tema ”Judicial training in Romania. Focus on judicial cooperation in criminal
matters.”, în care a fost detaliată activitatea de formare inițială și continuă realizată de INM cu privire la tema cooperării internaționale în materie penală.
Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
În luna mai 2021 s-a desfășurat concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri pentru anul 2021, la data de 23 mai 2021, potrivit calendarului de
concurs.
Astfel, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu nr. 82/13.05.2021, a fost aprobată componența comisiilor de elaborare a subiectelor,
de corectare a lucrărilor scrise și de soluționare a contestațiilor la concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri.
La proba scrisă au participat 746 de candidați, pentru un număr de 120 posturi de grefier cu studii superioare juridice, dintre care 100 la instanțele
judecătorești și 20 la parchetele de pe lângă acestea, concurența fiind de aproximativ 7 candidați pe loc.
Tot în luna mai 2021, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu nr. 81/13.05.2021 a fost aprobat Planul de învățământ al Școlii Naționale
de Grefieri pentru formarea profesională inițială, aferent anului școlar 2021, iar prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu nr. 79/13.05.2021
a fost aprobată Rețeaua de formatori (personal de instruire) pentru formarea profesională inițială a Școlii Naționale de Grefieri pentru anul școlar 2021.
În aceeași perioadă, prin Hotărârea nr. 37 din 25 mai 2021, Consiliul de conducere al Școlii Naționale de Grefieri a aprobat propunerile Departamentului
de formare profesională inițială privind normarea activităţilor desfăşurate de îndrumătorii de stagiu practic, pentru anul școlar 2021.
În luna mai 2021, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă s-au desfășurat cursuri de formare profesională continuă conform
Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea.
Astfel, în perioada de referință, s-a înregistrat un număr de 213 participări la următoarele seminare organizate de Departamentul de formare profesională
continuă:
 4 seminare organizate în cadrul proiectului Judicial Training and Capacity Building finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.
La aceste seminare au participat 65 de grefieri, astfel:
- un seminar în domeniul managementului activității grefierului de ședință la început de carieră - în materie penală, derulat în perioada 10-11.05.2021, la Hotel
Yesterday din București. La acest seminar au fost formați, în materie penală, 17 grefieri din instanțe care nu au o vechime mai mare de 5 ani;
- un seminar în domeniul managementului activității grefierului de ședință la început de carieră - în materie civilă, derulat în perioada 17-18.05.2021, la Hotel
Yesterday din București. La acest seminar au fost formați, în materie civilă, 16 grefieri din instanțe care nu au o vechime mai mare de 5 ani;
- un seminar în domeniul managementului activității grefierului de ședință la început de carieră - în materie civilă, derulat în perioada 24-25.05.2021, la Hotel
Yesterday din București. La acest seminar au fost formați, în materie civilă, 17 grefieri din instanțe care nu au o vechime mai mare de 5 ani;
- un seminar în domeniul managementului activității grefierului după ședința de judecată – Tehnici/Standarde comune pentru redactarea încheierilor și a
hotărârilor judecătorești - în materie penală, derulat în perioada 27-28.05.2021, la Hotel Yesterday din București. La acest seminar au fost formați, în materie
penală, 15 grefieri din instanțe care au o vechime mai mare de 5 ani.
 8 acțiuni de formare profesională continuă, organizate în cadrul proiectului Creșterea gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a
face față noilor provocări legislative, cod SIPOCA 455, Cod MySMIS 118716, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. La aceste
seminare au participat 148 de grefieri, după cum urmează:
 la Centrul de pregătire Bârlad:
- un seminar cu tema Dezvoltare personală și programare neurolingvistică, desfășurat în perioada 05-07.05.2021, la care au participat 19 grefieri;
- un seminar cu tema Managementul dosarului în procesul civil, desfășurat în perioada 10-13.05.2021, la care au participat 17 grefieri;
- un seminar cu tema Managementul dosarului în procesul penal, desfășurat în perioada 18-21.05.2021, la care au participat 14 grefieri;
- un seminar cu tema Asociații și fundații, desfășurat în perioada 24-26.05.2021, la care au participat 19 grefieri.
 la Centrul de pregătire Cheia:
- un seminar cu tema Procedura insolvenței persoanei juridice, desfășurat în perioada 05-07.05.2021, la care au participat 18 grefieri;
- un seminar cu tema Managementul dosarului în procesul penal, desfășurat în perioada 11-14.05.2021, la care au participat 18 grefieri;
- un seminar cu tema Managementul dosarului în procesul civil, desfășurat în perioada 17-20.05.2021, la care au participat 21 grefieri;
- un seminar cu tema Dezvoltare personală și programare neurolingvistică, desfășurat în perioada 26-28.05.2021, la care au participat 22 grefieri.
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Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna mai 2021, implementarea proiectului cu titlul Creșterea gradului
de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative.
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.
În aceeași perioadă a avut loc conferința de deschidere a proiectului, la care au participat Operatorul de program, Promotorul de proiect, partenerii români
și străini, prilej cu care domnul judecător Andrei-Dorin Băncilă, directorul SNG, a ținut o alocuțiune, iar domnul judecător Victor Văduva, manager de proiect, a
prezentat stadiul progresului activităților gestionate de SNG.
În perioada de referință, a continuat implementarea proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării
publice la nivelul sistemului judiciar (cod SIPOCA 454/cod MySMIS2014+ 118765).
Consiliul Superior al Magistraturii, cu sprijinul Școlii Naționale de Grefieri, prin departamentele de formare profesională continua, relații internaționale și
formare a formatorilor, a organizat cinci sesiuni de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar, dedicate grefierilor din cadrul
instanțelor și parchetelor (trei seminare pentru grefierii din cadrul instanțelor și două seminare pentru grefierii din cadrul parchetelor). La aceste acțiuni de
formare a participat un număr total de 116 grefieri.
De asemenea, în aceeași perioadă, prin intermediul Departamentului relații internaționale, s-a realizat selecțiea a nouă grefieri, în vederea participării la
două seminare de formare formatori, cu scopul de a asigura sustenabilitatea rezultatelor proiectului. Primul din cele două seminare a avut loc la București, în
perioada 25-26 mai 2021.
În data de 11 mai 2021, Directorul SNG, împreună cu un reprezentant al Departamentului relații internaționale, a participat la evenimentul online The
Conference on the Future of Europe. The future of legal Europe – will we trust in it, organizat de către Academia de Drept European (ERA).
În data de 25 mai 2021, având în vedere strânsele relații de colaborare cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova (INJ), Școala Națională de
Grefieri a participat la evenimentul online privind lansarea a două cursuri eLearning destinate îmbunătățirii capacității lingvistice a beneficiarilor formării
continue din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia. La conferința de lansare au participat, între alții, directorul SNG, directorul adjunct SNG, responsabil cu
formarea profesională continuă, un reprezentant al Departamentului relații internaționale, precum și directorul Institutului Național al Justiției din Republica
Moldova.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, prin intermediul Departamentului de formare a formatorilor, a fost declanșată
o procedură de selecție pentru ocuparea a patru posturi de personal de instruire colaborator extern în cadrul Departamentului de formare profesională inițială,
astfel:
 un post de formator colaborator extern la disciplina Registratură, grefă și arhivă – grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor;
 un post de formator colaborator extern la disciplina Informatică aplicată – parchete (modulul Windows/Word și modulul Excel. ECRIS. Statistică) – grefier
cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor;
 două posturi de formator colaborator extern la disciplina Cooperare judiciară internațională în materie penală – instanțe – judecător.
Personalul din cadrul Departamentului de formare a formatorilor și-a adus aportul și la activitatea de elaborare a unui nou Statut al personalului de
specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor, prin formularea de propuneri din partea Școlii în procedura de avizare a proiectului de lege de către Consiliul
Superior al Magistraturii.
***
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