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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi din 10 iunie 2021, ora:11.00

Punctul 111650/2021

- INSPECŢIA JUDICIARĂ

Sesizarea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii vizând apărarea independenţei şi
imparţialităţii unor judecători din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. (21-1812/2021)

- Sesizarea formulată de doamnele judecător Florica Roman, Loredana
Doseanu şi Carmen Domocoş privind posibila afectare a reputaţiei profesionale, precum şi
a independenţei puterii judecătoreşti (Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-4334)
Punctul 29102/2020

- MENŢINERE ÎN FUNCŢIE
Cererea de menţinere în funcţie formulată de doamna PUŞCAŞIU EUGENIA, judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie (9700/2021)
Punctul 310223/2021

Cererea de menţinere în funcţie formulată de domnul judecător POPESCU CONSTANTIN,
preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Craiova (10835/2021)

Punctul 410530/2021

- NUMIRE IN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 5
Bucureşti a domnului judecător PĂDURARU GEORGE CRISTIAN (9931/2021)
2. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Curţii de Apel Timişoara a
doamnei judecător ANCA NACU (10288/2021)
3. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Botoşani a
domnului judecător BÎCU ILIE (2/10070/2021)
4. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări
sociale a Tribunalului Gorj a doamnei judecător BELU AMALIA (10922/2021)
5. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Gorj a
domnului judecător IONESCU REMUS-GHEORGHE (10918/2021)
6. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Botoşani a
domnului judecător MURARIU ADRIAN VASILE (10068/2021)

Punctul 510711/2021

- DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 3
Bucureşti a domnului judecător DUMITRU CRISTIAN (10214/2021)
2. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Reghin a domnului judecător
PAŞCA-TUŞA DUMITRU (10594/2021)
3. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti a
doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel MOISE LUIZA ECATERINA (10478/2021)
4. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze civile a Judecătoriei
Râmnicu Vâlcea a doamnei judecător VLĂSCEANU ANDREEA CRISTINA (11105/2021)

Punctul 610363/2021

- PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE

1. Prelungirea delegării doamnei judecător CRAIU LUMINIȚA MONICA în funcția de președinte al
Judecătoriei Târgu-Neamț (10383/2021)
2. Prelungirea delegării domnului judecător DANCIU CORNEL ŞTEFAN în funcția de președinte al
Judecătoriei Câmpeni (10437/2021)
3. Prelungirea delegării doamnei judecător GIURGEAN ANCA-ROXANA în funcția de președinte
al Judecătoriei Năsăud (10761/2021)
4. Prelungirea delegării domnului judecător VOINEA SEBASTIAN în funcția de vicepreședinte al
Judecătoriei Târgu Mureş (10512/2021)
5. Prelungirea delegării doamnei judecător LUNGU IOLANDA ELENA în funcția de președinte al
Judecătoriei Vaslui (10976/2021)
6. Prelungirea delegării domnului judecător FĂRÂMĂ VASILE-FLORIN în funcția de președinte al
Judecătoriei Vişeu de Sus (10691/2021)
7. Prelungirea delegării domnului judecător TULICI DANIEL-MIHAI în funcția de președinte al
Judecătoriei Târgu Lăpuş (10692/2021)
8. Prelungirea delegării doamnei judecător CEUCĂ SOFIA OTILIA în funcția de președinte al
Judecătoriei Huedin(10920/2021)
9. Prelungirea delegării domnului DUŢĂ MIHAI GABRIEL judecător cu grad profesional de tribunal
la Judecătoria Roşiori de Vede, delegat la Judecătoria Alexandria, în funcția de președinte al
Judecătoriei Alexandria (10462/2021)
10. Prelungirea delegării doamnei judecător STAN CAMELIA DANIELA în funcția de președinte al
Judecătoriei Tulcea(10383/2021)
11. Prelungirea delegării domnului judecător APETRI ROBERT VALERIAN în funcția de
președinte al Judecătoriei Roman (11272/2021)

12. Prelungirea delegării domnului judecător CROITORU RADU CONSTANTIN în funcția de
președinte al Judecătoriei Feteşti (11272/2021)
13. Prelungirea delegării doamnei judecător LUMINIŢA CRIŞTIU-NINU în funcţia de preşedinte al
Curţii de Apel Bucureşti (11630/2021)
14. Prelungirea delegării doamnei judecător SANDU MARIANA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Horezu (11148/2021)

Punctul 710362/2021

- DELEGARE/PRELUNGIRE DELEGARE/DETAŞARE ÎN FUNCŢIE DE

EXECUŢIE
1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de delegare a domnului judecător PARASCHIV DRAGOŞ
ALECSANDRU, de la Judecătoria Răcari la Tribunalul Ilfov (7973/2021)
2. Solicitările de delegare la Judecătoria Bolintin Vale a unor judecători din circumscripţia altor curţi
de apel din ţară (8608/2021)
3. Solicitarea Curţii de Apel Craiova de delegare a domnului judecător CONEA VLAD
ALEXANDRU, de la Judecătoria Giurgiu la Judecătoria Slatina (9727/2021)
4. Solicitarea de delegare a doamnei judecător UTO CĂTĂLINA MIRUNA LORENA, de la
Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Focşani (9592/2021)
5. Solicitarea de detaşare/delegare a doamnei judecător OLTEAN IOANA ROXANA, de la
Judecătoria Constanţa la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti (10211/2021)
6. Solicitarea Judecătoriei Vălenii de Munte de detaşare a domnilor judecători MORAR TIMOTEI
de la Judecătoria Braşov şi DUMITRAN MARIUS ANDREI, preşedinte cu delegaţie al Judecătoriei
Făurei (9008/2021)
7. Solicitarea Curţii de Apel Cluj de prelungire a delegării doamnei judecător CÂMPEAN
GEORGETA CLAUDIA, de la Judecătoria Brăila, la Judecătoria Turda (810514/2021)
8. Solicitarea Curţii de Apel Târgu Mureş de prelungire a delegării doamnei judecător FILIP ANAMARIA, de la Tribunalul Neamţ, la Tribunalul Harghita (10513/2021)
9. Solicitarea Curţii de Apel Iaşi de prelungire a delegării doamnei judecător CRISTIŞOR ANAMARIA, de la Judecătoria Lieşti, la Judecătoria Vaslui (10978/2021)

Punctul 810360/2021

- ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei CIOPRAGA GABRIELA MONA,
judecător la Curtea de Apel Bacău (10134/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei DUMITRU VIOLETA, judecător la
Curtea de Apel Ploieşti (10481/2021)

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MORARU DANIELA
LAURA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti (9307/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei SIMONA MANUELA HAIDUC,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Satu Mare (8868/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei judecător IGNAT MĂRIOARA,
preşedinte al Tribunalului Suceava (9754/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător cu grad de curte de apel
MIHAI PANTELIMON DRĂGUŢESCU, preşedinte al Secţiei a II-a contencios administrativ şi fiscal
a Tribunalului Bucureşti (9893/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei TRANDAFIRESCU ZINICA, judecător
la Tribunalul Prahova, în prezent desemnată judecător delegat titular de supraveghere a privării de
libertate la Penitenciarul Ploieşti, Centrul de reţinere şi arestare preventivă I.P.J. Prahova şi Poliţia
Municipiului Câmpina (10076/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei FIRU MARGA, judecător la Tribunalul
Dolj (10109/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei SIMION ILEANA GABRIELA,
judecător la Tribunalul Alba(10844/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a domnului LUPEA IOAN MARIUS, judecător la
Tribunalul Cluj (10937/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei ROIBU GEORGETA, judecător la
Judecătoria Câmpulung (9381/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a doamnei ZGREABĂN ELVIRA, judecător la
Judecătoria Câmpulung (9567/2021)
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare a domnului DARIE DANIEL, judecător la
Judecătoria Moineşti, în prezent desemnat judecător de supraveghere a privării de libertate la
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciar Târgu Ocna, Spitalul Penitenciar Târgu
Ocna, Centrul de Reeducare Târgu Ocna (10146/2021)

- Propunerile privind componența comisiilor de evaluare pentru
concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor, organizat în perioada
aprilie-august 2021
Punctul 911645/2021

Punctul 1011142/2021

- CONTINUARE ACTIVITATE

Cererea formulată de doamna DAFINESCU ELENA, judecător cu grad profesional de tribunal,
preşedinte al Judecătoriei Novaci, de continuare a activităţii la Tribunalul Gorj, conform art.51
alin.(1), începând cu data încetării mandatului funcţiei de conducere (10678/2021)

Cererea formulată de doamna GIURGIU GEORGIANA CECILIA, judecător cu grad profesional de
tribunal, vicepreşedinte al Judecătoriei Sibiu, de continuare a activităţii la Tribunalul Sibiu, conform
art.51 alin.(1), începând cu data încetării mandatului funcţiei de conducere (11472/2021)

- 1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti privind detaşarea doamnei
judecător CAMBREA IRINA MARILENA de la Judecătoria Târgu Jiu la Judecătoria Buftea
(7879/2021)
Punctul 1110232/2021

- Solicitarea formulată de Curtea de Apel Timişoara de aprobare a
organizării concursului pentru ocuparea unor posturi de grefier cu studii superioare juridice
vacante la instanţele din raza de competenţă (4/8760/2021)
Punctul 1211281/2021

Punctul 1310375/2021

- EFECTE HOTARÂRI

1. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 48/14.01.2021 (10376/2021)

Punctul 1411524/2021

- AVIZ PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE

PERSONAL
Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii
şi de personal ale Tribunalului Iaşi şi Curţii de Apel Iaşi (10899/2021)

- Validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în
funcţii de conducere a judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii desfăşurat în
perioada martie-iunie 2021 (3880/2021)
Punctul 1511448/2021

- Numirea în funcții de conducere a judecătorilor declarați admiși la
concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere la curți de apel, tribunale
și judecătorii, desfășurat în perioada martie-iunie 2021
Punctul 1611646/2021

Punctul 1710480/2021

- Cererea de reîncadrare în funcţia de judecător a doamnei HODEL

AURICA

- Situaţia unei cereri de transfer formulată de un judecător de la o
instanţă civilă la o instanţă militară (21898,22014/2021)
Punctul 1811392/2021

