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Componenţa decembridecembrienoiembrie
Consiliului în
perioada 2017-2022:

Preşedinte
 jud. ȚÎNȚ Nicoleta
Margareta
Vicepreşedinte
 proc. TOADER Tatiana
Membri aleşi cu activitate
permanentă – judecători şi
procurori:
 jud. BALTAG Gabriela
 jud. BALAN Mihai
Andrei
 jud. CHIȘ Andrea
Annamaria
 jud. GHENA Mariana
 jud. MATEESCU Mihai
Bogdan
 jud. OPRINA Evelina
Mirela
 jud. MARCU Simona
Camelia
 jud SAVONEA Lia
 proc. DEAC Florin
 proc. BAN Cristian
 proc. OLARU Codruț
 proc. SOLOMON
Nicolae - Andrei
Membri de drept:
 CATĂLIN MARIAN
PREDOIU 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 hotărât:
-numirea în calitate de formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul familiei a doamnei Cristina Raluca Radu, judecător la Curtea de Apel
Bucureşti;
-acordarea avizului conform în vederea numirii doamnei Ştefania Stan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie – Serviciul de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe, ca punct de contact al României în cadrul Reţelei
de experţi privind echipele comune de anchetă;
-acordarea avizului conform pe proiectul de buget pentru anul 2021 al instanţelor judecătoreşti;
-acordarea avizului conform pe proiectul de buget pentru anul 2021 al Ministerului Public.
 a aprobat:
-Raportul de constatări faptice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecţiei Judiciare pentru anul 2018;
-Raportul de constatări faptice aferent misiunii de audit extern al managementului Inspecţiei Judiciare pentru anul 2019;
-proiectul de buget pe anul 2021 al Consiliului Superior al Magistraturii, cu amendamentul formulat în şedinţa din data de 13.10.2020;
-componenţa comisiei de renegociere a chiriei spaţiilor închiriate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru anul 2021;
-comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru examenul de absolvire a Institutului Naţional al
Magistraturii, sesiunea septembrie-decembrie 2020, conform propunerilor INM, cu observaţiile Comisiei nr.2 comună din şedinţa de la data
de 12.10.2020;
 a avizat favorabil:
-proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor
vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr.1 din şedinţa de la data de 07.10.2020
-cu observaţiile formulate în cuprinsul punctului de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, proiectul de Lege privind
stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare
a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO).
 a avizat negativ propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările
şi completările ulterioare.

Evenimente implicând conducerea CSM
01.10.2020 - Participarea şi susţinerea unui cuvânt de deschidere la primul atelier de lucru pentru analizarea şi dezbaterea Strategiei de
comunicare publică unitară la nivelul sistemului judiciar, organizat in cadrul proiectului „TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație
juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA454/cod MySMIS 118765”, București. 2019 (Jud.
Nicoleta Margareta Țînț);
05.10.2020 - Participarea şi susţinerea unui cuvânt de deschidere la atelierul de lucru pentru analizarea şi dezbaterea Strategiei de comunicare
publică unitară la nivelul sistemului judiciar, organizat in cadrul proiectului „TAEJ - Transparență, accesibilitate și educație juridică prin
îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, cod SIPOCA454/cod MySMIS 118765”, București. (Proc. Tatiana Toader);

Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secţia:
 a hotărât:
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 8 judecători;
-continuarea desfăşurării concursului de promovare pe loc în funcţii de execuţie aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1093/2020
şi a concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.
1185/2020;
-detașarea la SNG a doamnei Denis-Brînduşa Chiujdea, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în perioada 03.12.2020-06.06.2022;
-completarea componenţei comisiei de evaluare pentru concursul de promovare efectivă în funcţie de execuţie a judecătorilor, organizat în
perioada august - decembrie 2020.
 a desemnat preşedintele comisiei de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor,
organizat în perioada septembrie-decembrie 2020.
 a aprobat:
-componenţa comisiilor de psihologi din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor, organizat în
perioada septembrie-decembrie 2020;
-componența comisiilor de evaluare pentru concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor, organizat în perioada august
- decembrie 2020, conform propunerilor INM, cu observaţiile Comisiei nr. 2 judecători din data de 12.10.2020;
-componența comisiilor de elaborare a subiectelor şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare pe loc în funcţie
de execuţie a judecătorilor, organizat la 25 octombrie 2020, conform propunerilor INM, cu observaţiile Comisiei nr. 2 judecători din data de
12.10.2020;
-componenţa comisiilor de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării la concursul de promovare în funcţia de judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
-componenţa comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor, organizat în perioada
septembrie-decembrie 2020.
 Numiri în funcţii de conducere:
-preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul CA Iaşi - judecător Panainte Elena-Crizantema;
-preşedinte al Secţiei I civile din cadrul Tribunalului Iaşi - judecător Culea Gabriela;
-preşedinte al Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti - judecător AlexandruRăzvan-George Popescu;
-preşedinte al Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Târgu Jiu - judecător cu grad profesional de tribunal Cruceru Liliana Maria;
-preşedinte al Secţiei conflicte de muncă şi aisgurări sociale din cadrul Tribunalului Dolj -judecător Preoteasa Carmen Daniela.
 Delegări în funcții de conducere:
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti - judecător Achim Ana Maria;
-preşedinte al Judecătoriei Răcari - judecător Toader Mihai Costin;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Buzău - judecător Pîslaru Daniel Cristian;
-preşedinte al Secţiei civile din cadrul Judecătoriei Arad - judecător Luciu Mariana-Nicoleta;
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Satu Mare - judecător Anamaria Petre;
-preşedinte al Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Slatina - judecător Mogoşanu Elena Luiza;
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Olt - judecător Stana Florentina;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Alba - judecător Sima Diana Maria;
-preşedinte al Secţiei civile din cadrul Judecătoriei Bistriţa - judecător Mândru Mirela Daniela;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa - judecător Muşat Tăncuţa.
 Prelungiri delegări în funcții de conducere:
-preşedinte al Judecătoriei Paşcani - judecător Caliniuc Alina-Daniela;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ilfov - judecător Roxana Adriana Axinte, preşedinte al Judecătoriei Oneşti
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-preşedinte al Judecătoriei Horezu - judecător Ţenea Irina Maria;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Argeş - judecător Neacşa Ioana Mihaela;
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Hunedoara - judecător Hănţulescu-Draia Violina Floarea;
-preşedinte al Secţiei pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Galaţi -judecător Surdu Mihaela;
-preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Galaţi - judecător Anne Marie Nicoleta Manea;
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea - judecător Mariana Ilisie,
-preşedinte al Judecătoriei Baia Mare - judecător Lupşe Marinela-Eleonora,
-preşedinte al Judecătoriei Panciu - judecător Şerbănuţ Irina-Victoria,
Activitatea
Secţiei
pentru
judecători în materie disciplinară
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Bistriţa
a doamnei judecător
Vîntu
Ana-Maria,
-preşedinte al Secţiei I civile a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti - judecător cu grad profesional de tribunal Adrian Gabriel Dinescu,
-preşedinte
al Secţiei
civile a Tribunalului
Harghita
- judecătordisciplinare
Jurcă Bogdan-Radu,
În
perioada
de referință,
Secția a aplicat
3 sancțiuni
constând în:
-preşedinte
al
Secţiei
penale
a
Tribunalului
Harghita
judecător
Romeo
- ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentruLorincz
săvârșirea
abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
al Secţiei civile a Judecătoriei Buzău - judecător Guriță - Manole Rodica,
--preşedinte
„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 –II-preşedinte al Judecătoriei Agnita - judecător Barbu Teodor Marian,
a-preşedinte
din Legeaalnr.
303/2004,
Secţiei
penale a Tribunalului Maramureș - judecător Alb Codruța-Violeta,
-suspendarea
din funcțieMarghita
până la soluționarea
definitivă
-preşedinte al Judecătoriei
- judecător Bozga
Marian,a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.
-vicepreşedinte al Judecătoriei Baia Mare - judecător Precup Gabriela Elisabeta,
-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Baia Mare - judecător Radu Daniela-Draga,
-preşedinte al Secţiei a II-a civile a Tribunalului Bihor - judecător Ursu Laura-Cornelia,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Galaţi - judecător Hâlcov Mihai,
-preşedinte al Judecătoriei Vaslui - judecător Lungu Iolanda Elena,
-preşedinte al Judecătoriei Blaj - judecător grad profesional de curte de apel Oniga Diana,
-preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Hunedoara - judecător Iftimuş Adina Camelia,
-preşedinte al Judecătoriei Olteniţa - judecător Grecu Ciprian Octavian,
-preşedinte al Judecătoriei Târgu Lăpuş - judecător Tulici Daniel-Mihai,
-preşedinte al Judecătoriei Vişeu de Sus - judecător Fărâmă Vasile-Florin, -preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti - judecător Chiş Cătălin-Vasile.

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 6 procurori;
-validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în
perioada 20 iulie - 14 octombrie 2020, conform tabelului de clasificare anexat notei;
-numirea în funcţiile de conducere pentru care au candidat a procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concursul sau examenul desfăşurat în perioada 20 iulie – 14 octombrie
2020, începând cu data de 01.01.2021;
-constituirea unui grup de lucru interinstituţional din care să facă parte Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională
Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi asociaţiile profesionale pentru analizarea proiectelor legilor justiţiei, puse în dezbatere
publică de către Ministerul Justiţiei la data de 30.09.2020. De asemenea, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat în calitate de coordonator al
acestui grup pe domnul procuror Cristian Mihai Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
 a decis transmiterea unei circulare către conducătorii unităţilor de parchete cu recomandări pentru gestionarea activităţii personalului în contextual epidemiologic actual.
 a avizat favorabil numirea la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a procurorilor declaraţi admişi la interviul organizat în perioada 19 –
20 octombrie 2020.
 şi-a însuşit conţinutul răspunsurilor Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de conducerile: Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Serviciul Teritorial Braşov, Serviciul Teritorial
Constanţa, Serviciul Teritorial Galaţi şi Serviciul Teritorial Ploieşti); Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova( Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi Parchetul de pe lângă
Judecătoria Craiova), Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia), Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti și a aprobat, în
parte, Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 20-1866/2020 având ca obiect "verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea
soluţionării dosarelor cu autori cunoscuţi mai vechi de 5 ani de la data sesizări" şi propunerile din cuprinsul acestuia.
 a constatat încetarea suspendării din funcţie a domnului Vasilescu Mihai Laurenţiu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sobozia, ca urmare a achitării magistratului, în
primă instanţă, prin sentinţa penală nr.201/F/12.10.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală.
Numiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Serviciului teritorial Galaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Negraia Emilia-Daniela,
-procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Matei Adrian George,
-procuror şef al Serviciului de combatere a corupţiei din cadrul Secţiei de combatere a corupţiei a Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Moţa Gheorghe Emil,
-procuror şef al Biroului de legătură cu instituţii similare din alte state din cadrul Serviciului de cooperare internaţională şi programe a DNA - procuror Petcu Reneta Ingrid,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea - procuror Ghica Eduard,
-procuror şef al Serviciului de registratură, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Cojocaru George Daniel,
Delegări în funcţii de conducere:
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa – Năsăud - procuror POP IONELIA,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele - procuror Danciu Constanţa,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti - procuror Crişan Iuliana,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi - procuror Jaba Cristina Lăcrămioara,
-procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul teritorial Hunedoara - procuror Şoica - Duma Ioan - Dorel
-procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Biroul teritorial Sibiu - procuror Huţanu Ana-Elena,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - procuror Porumb Vasile Viorel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a domnului Văsâi Valerică,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita - procuror Gîlcescu Dan Dumitru,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş a domnului Ştefan Cristian Valentin,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg - procuror Sirca Nicoleta Alina,
-procuror şef al Biroului teritorial Harghita din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Colceriu Sorin Mihai,
-procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Fota Carmen - Elisabeta,
-procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Târgu Mureş - procuror Gherasim Ciprian,
-procuror şef adjunct al DIICOT - procuror Mihaela Larisa Iosipescu,
Prelungiri delegări în funcţii de conducere:
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni - procuror Iancu Margareta,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina - procuror Pavel Marinel Corneliu;
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti - procuror Bălmău Sabinel Ion,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă - procuror Dobre Mihai Alexandru,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi - procuror Carabulea Iulian,
-procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova - procuror Efrim Marius Nicuşor
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu - procuror Bîrlan Alexandra,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj - procuror Ursulescu Dorel,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Huşi - procuror Baltag Nina,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa - procuror Vereş Traian Darius,
-
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-prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - procuror Chihaia Valeriu Iulian,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani - procuror Atomei Alina Cristina,
-procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror procuror Gavra Codrin,
Reînvestirea în funcţia de procuror şef al Secţiei judiciare la la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea - procuror Sigheartău Tiberiu.

Activitatea Secţiei pentru procurori în materia disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia a aplicat o sancţiune disciplinară constând în ”retrogradarea din gradul profesional de parchet de pe lângă curtea de apel în gradul profesional de
parchet de pe lângă tribunal” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), din acelaşi act normativ. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la
Completul de 5 Judecători al Înaltei Curti de Casaţie.

Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională
În perioada de referinţă, Comisia:
 şi-a însuşit punctele de vedere ale DLDC referitoare la:
- solicitarea privind la interpretarea dispoziţiilor art. 23 alin. (4) din OUG nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal
din sistemul justiţiei,
-conţinutul noţiunii de ''gestionar \ angajat al instanţelor de judecată'',
-solicitarea unor judecători referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a decis comunicarea unui
răspuns către petenţi, în sensul că de lege lata perioada efectuării cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, absolvite
cu diplomă, nu poate fi luată în calcul la stabilirea pensiei de serviciu pentru judecători şi procurori,
-activitatea de judecată a instanţelor pe durata stării de urgenţă, iar în ceea ce priveşte propunerea de reglementare a posibilităţii radierii sancţiunilor disciplinare aplicate judecătorilor
şi procurorilor, aceasta va fi discutată în cadrul lucrării de ansamblu vizând modificarea legilor justiţiei. lucrării de ansamblu vizând modificarea legilor justiţiei,
-interpretarea art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
-posibilitatea cabinetelor medicale ce funcţionează în clădirile administrate de instanţele judecătoreşti, de a oferi servicii referitoare la triajul epidemiologie,
-plângerea prealabilă formulată de un procuror şi Asociaţia "Mişcarea pentru apărarea statutului procurorilor" împotriva Hotărârii Plenului nr. 43/05.03.2020 şi a decis trimiterea
lucrării către Plen cu propunerea de respingere a plângerii ca lipsită de interes. In opinie minoritară, s-a apreciat că plângerea ar trebui analizată pe fond.
-şi-a însuşit observaţiile formulate de SGG referitoare la Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu puterea executivă, redactat în cadrul proiectului TAEJ, urmând
ca proiectul de ghid să fie modificat în sensul celor discutate, iar ulterior să fie supus aprobării,
-compatibilitatea funcţiei de judecător cu cea de expert armonizare legislativă în cadrul unui proiect finanţat de UE prin Programul Operaţional Capital Uman, derulat de Universitatea
„Lucian Blaga" Sibiu,
-solicitarea T Gorj privind motivarea soluţiei adoptate de Comisia nr.l comună în şedinţa din data de 11 martie 2020 cu privire la lucrarea nr. 25339/2019,
-Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (L568/2020)şi a decis comunicarea unui răspuns către Comisia
juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din cadrul Senatului României, în sensul că ar fi utile modificări legislative cu privire la problematica abordată, dar iniţiativa
legislativă analizată impune formularea unor observaţii, conform celor prezentate de DLDC în cuprinsul punctului de vedere,
-unele aspecte referitoare la suspendarea din funcţie a magistraţilor şi a reţinut că, de lege lata, dată fiind natura măsurii (suspendare de drept) dispusă potrivit art. 62 alin. (1) lit. e)
din Legea nr. 303/2004, nu este reglementată o cale de atac efectivă prin care judecătorul sau procurorul suspendat din funcţie în temeiul art. ! 62 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 303/2004
să o poată contesta. în acest sens, a fost avută în vedere gravitatea acestei măsuri provizorii şi posibilele consecinţe negative create în ipoteza înlocuirii sancţiunii disciplinare a
excluderii din magistratură cu o altă sancţiune disciplinară de către instanţa de recurs,De lege ferenda, Comisia a apreciat că este necesară eliminarea cazului de suspendare din funcţie
reglementat la art. 62 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 303/2004 şi reglementarea posibilităţii Secţiei corespunzătoare a Consiliului de a dispune suspendarea din funcţie în situaţia în care
apreciază că aceasta este necesară faţă de natura şi gravitatea faptei sau urmările acesteia ori exercitarea în continuare a funcţiei este de natură să aducă atingere gravă prestigiului
justiţiei. In mod corelativ, este necesară reglementarea posibilităţii Secţiei corespunzătoare de a interzice provizoriu exercitarea anumitor atribuţii de către judecător sau procuror până
la soluţionarea definitivă a cauzei, în situaţia în care ar aprecia că acesta poate fi menţinut în funcţie.De asemenea, se impune introducerea unei prevederi în conformitate cu care
durata suspendării din funcţie intervenite în condiţiile anterior expuse să poată fi computată din durata sancţiunii suspendării din funcţie dispusă de ICCJ ca urmare a înlocuirii
sancţiunii disciplinare a excluderii din magistratură.Totodată, trebuie reglementată o cale de atac separată şi efectivă împotriva hotărârii de suspendare adoptate de Secţie. Comisia a
stabilit ca DLDC să redacteze propuneri concrete de reglementare în sensul celor menţionate, care urmează să fie înaintate Plenului Consiliului, cu propunere de sesizare a MJ,
-proiectul de Lege privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale legii,
-Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale UE şi a decis transmiterea unui răspuns către MJ
în sensul punctului de vedere,
-Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi a decis transmiterea
lucrării la Plen cu propunerea de avizare negativă..
 a analizat:
-nota DLDC privind sesizările unui procuror în cadrul PT Prahova referitoare la atingerea gravă a independenţei procurorilor din cadrul Ministerul Public şi a apreciat că sesizările
nu pot fi calificate ca cereri de apărare a independentei sau a imparţialităţii şi a decis transmiterea pe cale administrativă a acestora către Inspecţia Judiciară, pentru verificări potrivit
competenţelor legale.
-punctul de vedere al DLDC privind existenţa unei interdicţii/incompatiblitâţi pentru un judecător de a cumpăra un imobil scos la licitaţie publicăşi a apreciat că în situaţia semnalată
este incidenţă o incapacitate pentru judecător de a cumpăra un imobil la licitaţie publică, în cadrul unei proceduri de executare silită demarată de un executor judecătoresc.In
ceea ce priveşte cea de-a doua problemă sesizată, s-a apreciat că nu au fost indicate suficiente elemente care să permită adoptarea unei soluţii, dar este recomandabil ca judecătorii
să evite operaţiuni de natura celei menţionate. Comisia a decis comunicarea unui răspuns către solicitantă,
-punctul de vedere al DLDC privind plângerea prealabilă împotriva art. 101 alin. (3) şi art. 111 aiin.(13) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor şi a decis trimiterea
lucrării către Secţia pentru judecători cu propunerea de respingere ca neîntemeiată,
-OUG privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei şi a decis transmiterea
lucrării la Plen cu propunerea de avizare favorabilă a proiectului de act normativ, cu observaţia formulată de DLDC, precum şi cu observaţia că proiectul de act normativ ar trebui să
vizeze concursurile organizate la nivelul întregului sistem judiciar, respectiv la ICCJ, CSM, INM, SNG, instanţe şi parchete, fără stabilirea vreunei limitări în ceea ce priveşte natura
şi numărul de posturi,
-nota DLDC privind anularea Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 434/2016 referitoare la reglementarea instituţiei consilierului de etică la nivelul instanţelor judecătoreşti a decis
transmiterea lucrării către: Plenul Consiliului, cu propunerea de abrogare a Hotărârii nr. 1246/2016;Secţia pentru judecători, cu propunerea de abrogare a Hotărârilor nr. 434/2016,
nr. 877/2016 şi nr. 1005/2016; Secţia pentru procurori, cu propunerea de abrogare a Hotărârii nr. 364/2016,
-nota DLDC cu privire la solicitarea CA Ploieşti referitoare la asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie a judecătorilor şi procurorilor a decis reiterarea solicitării
adresate MJ, cu precizarea că aspectele sesizate sunt stringente, fiind semnalate din ce în ce mai des la nivelul instanţelor,
-nota DLDC privind solicitarea de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, şi a decis ca propunerea formulată să fie discutată în lucrarea de
ansamblu vizând modificarea legilor justiţiei,
-nota DLDC privind necesitatea modificării cadrului legal privind taxele judiciare de timbru în sensul stabilirii unui cont unic la nivel naţional pentru plata acestora şi a decis ca
lucrarea să fie preluată în lucrarea referitoare la O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, după formularea de propuneri concrete de reglementare de către DLDC.
-nota DLDC privind posibilitatea reglementării acordării unor stimulente financiare pentru judecătorii şi procurorii care îşi desfăşoară activitatea în instanţă sau parchete cu un anumit
specific şi a decis ca propunerea formulată să fie discutată în lucrarea de ansamblu vizând modificarea legilor justiţiei.
-propunerile elaborate la nivel tehnic pentru documentul de planificare la nivelul sistemului judiciar, pentru perioada 2021-2022 şi 2021-2024, fiind formulate mai multe observaţii.
 a apreciat că solicitarea Fundaţiei pentru apărarea cetăţenilor împotriva abuzurilor statului, vizând completarea legislaţiei privind audierea persoanelor, excedează competenţelor
Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului.
 a luat act de nota DLDC privind răspunsul MJ la sesizarea Consiliului privind propunerea de completare a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID- 19 şi a decis închiderea lucrării,
a decis transmiterea unei adrese către MJ, în sensul prorogării din nou a aplicării dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la judecarea
apelurilor în complet format din 3 judecători. având în vedere dificultăţile pe care în continuare le înregistrează instanţele de judecată, sub aspectul resurselor umane.
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Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare
În perioada de referinţă, Comisia:
 a analizat:
-nota DRUO privind solicitarea Curţii Constituţionale în domeniul dosarelor având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate.Membrii Comisiei au decis că pot 11transmise, şi în
format electronic, încheierile de sesizare a CCR în temeiul art. 146 lit.d) din Constituţia României, republicată şi au dispus transmiterea unui răspuns Curţii Constituţionale
în acest sens, precum şi înaintarea unei circulare, cu această recomandare, către instanţele judecătoreşti.Totodată, în ceea ce priveşte solicitarea de acordare a accesului la dosarele
electronice ale instanţelor judecătoreşti, gestionate prin aplicaţia ECRIS.Comisia a dispus comunicarea unui răspuns în sensul câ atributul de acordare a accesului aparţine fiecărei
instanţe judecătoreşti, respectiv Ministerului Justiţiei,
-referatul DRUO-SRUP privind cererea unor procurori prin care solicită să li se comunice numărul de locuri aprobai de către Secţia pentru procurori, pentru anul 2020, în vederea
promovării pe loc la parchetele de pe lângă tribunale, parchetele de pe lângă curţile de apel şi la PICCJ şi a decis comunicarea unui răspuns petenţilor,
-nota DRUO-SRUIJ privind punctul de vedere exprimat de MJ cu privire la suplimentarea numărului e posturi de personal auxiliar de specialitate.Comisia a desemnat ca reprezentanţi
ai Consiliului în grupul de lucru pe domnul judecător M.B.M. - membru CSM şi pe doamna judecător G.S.. din cadrul DRUO.Totodată, Comisia a dispus că nu se impune suspendarea
procedurii de ocupare a posturilor de personal auxiliar prin concurs. Faţă de cele de mai sus, comisia a dispus comunicarea unui răspuns în acest sens MJ.
 şi-a însuşit nota DRUO privind solicitarea unui judecator de suplimentare a numărului de locuri de la concursul de promovare pe loc. Notă cu privire la solicitările formulate de
un număr de patru judecători, vizând desfăşurarea concursului de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr.
1093/20.08.2020, şi a dispus înaintarea solicitării de suplimentare a numărului de locuri de la concursul de promovare pe loc către Secţia pentru judecători, cu propunere de respingere.
 a dispus:
-transmiterea solicitării de încadrare a grefierilor arhivari cu studii medii din cadrul instanţelor judecătoreşti în funcţia de grefieri cu studii superioare, ca urmare a promovării
examenelor organizate în cadrul instanţelor judecătoreşti. către Ministerul Justiţiei şi comunicarea măsurii petenţilor.
-înaintarea materialului privind oportunitatea declanşării procedurilor de ocupare a posturilor vacante de judecător de la nivelul instanţelor militare Secţiei pentru judecători cu
propunere de declanşare a procedurii de transfer de la instanţele civile la Curtea Militară de Apel (2 posturi), Tribunalul Militar Bucureşti (2 posturi) şi Tribunalul Militar Iaşi ( 1 post),
-înaintarea materialului privire la propunerile referitoare la componenţa comisiilor de psihologi din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcţiile de conducere a
judecătorilor organizat în perioada septembrie- decembrie 2020 către Secţia pentru judecători, cu propunere de aprobare a componenţei comisiilor de psihologi din cadrul
concursului/examenului pentru numirea în funcţiile de conducere a judecătorilor organizat în perioada septembrie- decembrie 2020, conform propunerilor formulate în cadrul şedinţei.
-ca declaraţiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicată. cu modificările şi completările ulterioare să fie transmise de către instanţe şi parchete scanate şi pe suport
electronic, direct către CSAT. Totodată, Comisia a dispus transmiterea unei circulare de informare în acest sens către instanţe şi parchete,
-înaintarea materialului privind stabilirea structurii Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2020către Plenul Consiliului cu propunere de aprobare
a structurii Raportului în anul 2020, cu observaţia formulată în cadrul Comisiei,
-transmiterea notei DRUO privind situaţia posturilor de asistent judiciai la nivelul tribunalelor la Grupul de lucru având ca obiect echilibrarea schemelor de personal la nivelu
instanţelor judecătoreşti şi invitarea reprezentanţilor Ministerului Justiţie la dezbaterea grupului pe această temă,
-înaintarea notei DRUO - BC cu propunerile privind componenţa comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor, organizat
în perioada septembrie - decembrie 2020 către Secţia pentru judecători, în vederea analizării şi dispunerii măsurilor corespunzătoare, conform observaţiilor formulate în Comisie,
-înaintarea notei DRUO - BC cu propunerile privind componenţa comisiei de evaluare la Curtea Militară de Apel, pentru concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a
judecătorilor, organizat în perioada august - septembrie 2020, către Secţia pentru judecători, cu propunere de aprobare, conform variantei 1 din nota DRUO.
 a decis:
-punerea în dezbatere publică,în procedură de urgenţă, a proiectului de Hotărâre a Plenului pentru modificarea Normelor interne privind utilizarea fondului constituit potrivit art. 29
alin. (1) din O.U.G. nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, aprobate prin Hotărârea Plenului
nr. 890/2016, cu observaţia formulată, în sensul că vor fi avute în vedere şi rudele de gradul II,
-înaintarea lucrării referitoare la propunerile formulate în procedura de consultare publică a proiectului de Hotărâre a Plenului pentru modificarea Regulamentului privind concediile
personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea la Plenul Consiliului, cu propunere de modificare a
Regulamentului, cu observaţia referitoare la ari. 8 din proiect. în sensul înlocuirii sintagmei “drepturile de concediu" cu sintagma ”sumelor corespunzătoare concediului de odihnă".
Totodată, Comisia a decis respingerea celorlalte propuneri formulate în cadrul procedurii de dezbatere publică a proiectului de hotărâre de modificare a Regulamentului privind
concediile personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,
-că interpretarea şi aplicarea în concret a dispoziţiilor legale în discuţie revine entităţilor învestite cu competenţe în ceea ce priveşte numirea şi reînvestirea în funcţia de conducere
prin concurs a grefierilor, în condiţiile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 567/2004, sau după caz, în ceea ce priveştere învestirea în funcţia de conducere. în condiţiile art. 46 alin. (1') din
lege. Totodată, Comisia a decis comunicarea unui răspuns în acest sens autorului sesizării.
 a luat acte de nota DRUO privind implementarea dispoziţiilor art. 7 alin. 3 din Legea nr. 304/2004, de către unele dintre instanţele judecătoreşti şi a dispus înaintarea de adrese
către ordonatorii secundari/terţiari de credite ai instanţelor care, asttel cum rezultă din nota DRUO. nu au implementat dispoziţiile art. 7 alin 3 din Legea nr. 304/2004. în vederea
continuării demersurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legale.

Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe
În perioada de referinţă, Comisia:
 a apreciat că:
-este oportună implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în viitorul proiect "Dezvoltarea sistemului de management al cauzelor – ECRIS V", prin încheierea unui acord de
parteneriat;
-este oportună participarea șefului Serviciului Afaceri Europene și Relații Internaționale la sesiunea online dedicată Raportului CE privind Statul de Drept, pentru membrii Reţelei
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), 26 octombrie 2020;
-este oportună participarea la acest eveniment a unui reprezentant din cadrul Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, ce va fi desemnat de președintele CSM,
la viitoarele seminarele de zi/”lunch seminars” organizate de Rețeaua Europeana a Consiliilor Judiciare (RECJ).
 a luat act de:
-nota DAERIP nr.02/18621/02.10.2020 privind avizarea doamnei procuror Ștefania Stan în calitate de punct de contact în cadrul Rețelei de experți privind echipele comune de anchetă
și a dispus comunicarea către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea exprimării avizului;
-Raportul Intermediar 2 - aferent etapei de elaborare a primei versiuni a strategiei de comunicare unitare la nivel de sistem (redactată in cadrul proiectului TAEJ SIPOCA 454 de către
S.C. BDR Associates Communication Group S.R.L), urmând ca eventualele observații să fie formulate cu privire la strategia finală de comunicare, care reprezintă livrabilul aferent
Raportului intermediar 3 și care va integra observațiile formulate în cadrul celor 3 ateliere de lucru, precum și cele primite din partea instituțiilor partenere din proiect;
-nota DAERIP referitoare la Raportul Comisiei Europene privind statul de drept publicat la 30 septembrie 2020;
-nota DAERIP privind Chestionarul Comisiei Europenereferitor la colectarea de informații ce vizează utilizarea ordinului european de anchetă și a dispus comunicarea chestionarului
completat către Ministerul Justiției, cu precizarea că datele transmise de CSM privesc activitatea instanțelor;
-nota DAERIP privind desemnarea reprezentantului României în cadrul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni. și a dispus comunicarea acesteia către Secția pentru procurori
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;
-nota DAERIP privind invitația de participare la evenimentul de încheiere a proiectului ”Consolidarea luptei împotriva comerțului ilicit în sudestul Europei”, organizat online de
Siracusa Institute în data de 06 noiembrie 2020, precum și de faptul că nu au fost exprimate opțiuni privind participarea la acest eveniment.
 a dispus referitor la nota BI nr.1/17736/15.09.2020 / DAERIP nr.36/13934/2019/23.09.2020 privind dezvoltarea aplicației IT din cadrul proiectului ”Consolidarea capacității
organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii” – cu anexele: punct de vedere BAPP nr.49/13934/2019/09.10.2020 cu privire la implicațiile legale presupuse
de cele două variante propuse în nota comună a BI și DAERIP conform solicitării Comisiei nr.3, respectiv nota DLDC nr.19230/2020 privind pct. 2 din minuta întocmită în urma
ședinţei Comisiei nr. 3 din data de 06.10.2020 refacerea notei comunicate de la nivelul Direcției Legislație, Documentare și Contencios, urmând ca noul punct de vedere să fie întocmit
conform Regulamentului privind circuitul documentelor la nivelul CSM și să fie asumat de la nivelul conducerii DLDC. În acest sens, s-a apreciat că este necesar ca punctul de vedere
ce va fi întocmit la nivelul DLDC să privească o analiză din punct de vedere juridic al compatibilității cu cererea de finanțare a celor două variante propuse prin nota comună a
Biroului de Informatică și a Direcției Afaceri Europene, Relații Internaționale și Programe, urmând ca ulterior redactării acestei opinii, toate documentele privind acest punct să fie
comunicate echipei de management al proiectului ”Consolidarea capacității organizaționale și administrative a Consiliului Superior al Magistraturii”, în vederea adoptării unei decizii.
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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 octombrie 2020, 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
 Pe parcursul lunii octombrie 2020, auditorii de justiție din anul al II-lea de studiu au desfășurat activități de pregătire individuală, în vederea susținerii examenului de absolvire a
Institutului Național al Magistraturii, ce va avea loc în zilele de 11, 13 și 16 noiembrie 2020.
 De asemenea, auditorii de justiție din anul al II-lea de formare au susținut examenele aferente perioadei de pregătire teoretice din cadrul modulului I. Astfel, examenul la disciplina
Drept civil și Drept procesual civil a avut loc în data de 7 octombrie, iar examenul la disciplina Drept penal și Drept procesual penal s-a desfășurat în data de 8 octombrie.
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 01 – 30 octombrie 2020 au fost organizate 4 activități de formare, după cum urmează
În perioada 1-2 octombrie 2020 a avut loc, la București, seminarul cu tema Tehnici de audiere a minorilor, cu accent pe specificul populației de etnie romă), organizat în cadrul output
A 2.1. La seminar au participat 12 procurori, 11 judecători, 2 experți naționali (1 procuror - formator în cadrul INM și 1 psiholog), 1 expert internațional (judecător la Curtea
Districtuală Oslo), 2 consilieri de probațiune și 1 consilier din cadrul DGASPC.
 În perioada 12-13 octombrie 2020 a avut loc, la București, seminarul cu tema Jurisprudența CJUE în materia drepturilor fundamentale), organizat în cadrul output A.1.6. La
întâlnire au participat 4 experți naționali (3 judecători, din care 2 formatori ai INM și 1 procuror), 12 judecători și 2 procurori.
 În perioada 15-16 octombrie a avut loc, la București, seminarul cu tema Cooperare judiciară în materie civilă, organizat în cadrul output A 1.5. La seminar au participat 2 experți
naționali selectați în cadrul proiectului din rândul formatorilor INM și 13 judecători.
 În perioada 22-23 octombrie 2020 a avut loc, la București, seminarul cu tema Jurisprudența CEDO în materia drepturilor fundamentale – aspecte civile, organizat în cadrul output
A1.8. La seminar au participat 2 experți naționali selectați în cadrul proiectului (1 formator cu normă întreagă în cadrul INM și 1 judecător) și 18 judecători.
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 01 – 30 octombrie 2020 a fost organizată o activitate de formare, după cum urmează:
 În perioada 29-30 octombrie 2020 a avut loc, la București, seminarul cu tema Insolvența persoanei juridice. La seminar au participat 12 judecători și 2 experți selectați în cadrul
proiectului din rândul formatorilor INM.
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 01 – 30 octombrie 2020
au fost organizate 11 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 1-2 octombrie 2020 a avut loc, la Alba Iulia, workshop-ul cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. La eveniment au participat 15 judecători;
 În perioada 5-6 octombrie 2020 a avut loc, la Bacău, workshop-ul cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. La eveniment au participat 13 judecători;
 În perioada 12-13 octombrie 2020 a avut loc, la Alba Iulia, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La eveniment au participat 15 procurori;
 În perioada 12-13 octombrie 2020 a avut loc, la Constanța, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La eveniment au participat 12 procurori;
 În perioada 15-16 octombrie 2020 a avut loc, la Brașov, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La eveniment au participat 8 procurori;
 În perioada 15-16 octombrie 2020 a avut loc, la Suceava, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La eveniment au participat 14 procurori.
 În perioada 19-20 octombrie 2020 a avut loc, la Târgu Mureș, workshop-ul cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. La eveniment au participat 4 judecători;
 În perioada 22-23 octombrie 2020 a avut loc, la Galați, workshop-ul cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. La eveniment au participat 7 judecători;
 În perioada 22-23 octombrie 2020 a avut loc, la Suceava, workshop-ul cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. La eveniment au participat 15 judecători;
 În perioada 26-27 octombrie 2020 a avut loc, la Oradea, workshop-ul cu tema Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă. La eveniment au participat 15 judecători;
 În perioada 29-30 octombrie 2020 a avut loc, la Târgu Mureș, workshop-ul cu tema Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală. La eveniment au participat 13 procurori.
3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a procurorilor – în perioada 20 iulie – 14 octombrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 718/7.07.2020 a Secției
pentru procurori a CSM, pentru ocuparea unui număr de 252 de funcții vacante de procuror general, procuror general adjunct, prim-procuror și prim-procuror adjunct la parchetele de
pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătorii. În luna septembrie au avut loc primele 2 probe ale concursului/examenului – testarea psihologică și susținerea proiectului referitor la
exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere. În data de 4 octombrie 2020 a avut loc ultima probă a concursului/examenului. În urma organizării acestei sesiuni au fost
ocupate 108 funcții vacante.
 concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada 21 august – 10 noiembrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1093/20.08.2020 a Secției pentru
judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 300 de locuri la curțile de apel, 300 de locuri la tribunale, 3 locuri de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor din cadrul Ministerului Justiției și 2 din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. La concurs s-au înscris 889 de candidați. În data de 25 octombrie 2020 a avut loc
proba scrisă, susținută de 675 de candidați.
 concursul de promovare efectivă în funcții de execuție a judecătorilor – în perioada 21 august – 18 decembrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1094/20.08.2020 a Secției
pentru judecători a CSM. În urma verificării îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs, 87 de candidați au fost admiși pentru participare.
 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor – în perioada 24 septembrie – 7 decembrie 2020, aprobat prin Hotărârea nr. 1185/24.09.2020 a
Secției pentru judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 167 de funcții vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel, tribunale și judecătorii. În urma verificării
îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs/examen, 71 de candidați au fost admiși pentru participare. Probele au loc în intervalul octombrie – noiembrie 2020.
 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.
De asemenea, INM a anunțat organizarea examenului de absolvire INM în perioada septembrie-decembrie 2020.
4. Personal de instruire – proceduri de recrutare, sesiuni de formare
 În data de 8.10.2020, Plenul CSM a hotărât numirea în calitate de formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul familiei a doamnei Cristina Raluca RADU, judecător la Curtea
de Apel București, prin Hotărârea nr.175/08.10.2020.
5. Relații internaționale
În luna octombrie Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat la următoarele evenimente internaționale desfășurate în format on-line:
 Întâlnirea Grupului de lucru “Program de schimb” din cadrul Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), organizată în perioada 8-9 octombrie 2020;
 Webinarul cu tema "How to be an Activity Coordinator", dedicat coordonatorilor de activități din cadrul EJTN, organizat în data de 9 octombrie 2020;
 Întâlnirea Sub-grupului de lucru “Drept administrativ” din cadrul EJTN, organizată în data de 12 octombrie 2020;
 Întâlnirea Grupului de lucru “Programe” din cadrul EJTN, organizată în perioada 22-23 octombrie 2020.

Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
În luna octombrie 2020 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 nonjuridică, în cadrul disciplinelor Deontologie şi Abilităţi non juridice.
Începând cu data de 26 octombrie 2020, pentru o perioadă de 2 săptămâni, s-a desfășurat prima 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, ajutând, astfel, viitorii grefieri în îndeplinirea atribuţiilor care le vor reveni în instanţe şi parchete.
În luna octombrie 2020, Departamentul de formare profesională continuă a organizat un număr de 20 webinare destinate cursanților grefieri din cadrul instanțelor și parchetelor, având
următoarele teme: Asociații și fundații, Activitatea instanței de judecată: centralizarea datelor statistice, indicatorii de eficiență și eficacitate. Analiză comparativă: StatisSemicentral
– StatisCentral, Componenta protecției informațiilor clasificate constând în protecția personalului, Cereri de competența judecătorului de drepturi și libertăți în materia procedeelor
probatorii, Citarea și comunicarea actelor de procedură în cauzele civile cu elemente de extraneitate, Gestionarea informatică a dosarelor privind măsurile preventive în faza
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urmăririi penale, Taxele judiciare de timbru. Amenzile judiciare. Ajutorul public judiciar, Cadrul procesual specific procedurii insolvenței profesioniștilor, Plângerile formulate
împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, precum și împotriva soluțiilor procurorului, Punerea în executare a pedepselor principale și complementare, Dosarul electronic.
Comunicarea online a actelor de procedură prin intermediul aplicației TDS, Reflectarea activității grefierului în aplicația ECRIS – Modulul I, Termenele procedurale și termenele
substanțiale. Aspecte de practică neunitară, Reflectarea activității grefierului în aplicația ECRIS – Modulul II, Particularități ale executării civile în materie contravențională și de
dreptul familiei, Registre cu implicații in activitatea arhivistică în cadrul structurilor Ministerului Justiției, Reflectarea activității grefierului în aplicația ECRIS – Modulul III,
Protecția datelor cu caracter personal, Dezvoltarea rezilienței la situațiile conflictuale și la critică în contextul profesional; exersarea unor modalități alternative de soluționare a
conflictelor. La aceste 20 webinare s-a înregistrat un număr de 476 participanți, la care se adaugă și 16 participanți din Republica Moldova.
Totodată, a continuat derularea a 9 cursuri de tip eLearning, având următoarele teme: Managementul dosarului în procesul penal; Managementul dosarului în procesul civil;
Managementul dosarului în cadrul parchetului; Executări penale; Cooperare judiciară internațională în materie penală; Cooperare judiciară internațională în materie civilă; Limba
română; Engleza juridică; Repartizarea aleatorie a cauzelor. Configurarea completurilor de judecată.
Departamentul relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri a continuat, în luna octombrie 2020, implementarea proiectului cu titlul Creșterea gradului de pregătire
profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative. În cadrul proiectului a fost încărcat în aplicația Mysmis, Modulul Comunicare, Raportul trimestrial
de progres nr. 17 aferent perioadei 01.07.2020 – 30.09.2020.
În perioada de referință, s-a purtat o corespondență cu ofițerul de proiect căruia i s-a comunicat, la solicitarea acestuia, numărul total al grefierilor care au participat la activități
de formare/instruire judiciară în anul 2019, precum și valoarea fondurilor utilizate efectiv în acest scop în anul 2019 (costul activităților de formare/instruire).
În cadrul aceluiași proiect, asistentul manager, doamna grefier Cristina-Izabela Trușcă, a participat la un atelier de lucru online organizat de AMPOCA având ca temă informarea
și publicitatea în cadrul proiectelor POCA; în cadrul acestui atelier au fost discutate aspecte precum: respectarea elementelor minime de informare și publicitate POCA, în conformitate
cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală POCA, versiunea actualizată august 2018 (explicații și recomandări); respectarea termenului pentru transmiterea acestora către
AMPOCA; inițiative/metode/mijloace și tehnici ce ar crește gradul de informare al beneficiarilor POCA; diverse alte aspecte.
Totodată, pe platforma de formare profesională se află în derulare cursurile de tip eLearning programate în cadrul prezentului proiect.
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 cadrul proiectului, partenerul SNG a analizat modelele transmise de către promotorul de proiect referitoare la anexele la facturile emise pentru organizarea evenimentelor din
cadrul PdP1, din perspectiva Instrucțiunii OP nr. 3/2019, Acordului de parteneriat nr. 47/11358/12.04.2019 și Metodologiei privind implementarea proiectului Formarea profesionala
si consolidarea capacității administrative la nivelul sistemului judiciar; partenerul de proiect al Școlii Naționale de Grefieri nu a avut de formulat observații ori comentarii cu privire
la acestea.
Prin Departamentul relații internaționale, a continuat, și în perioada de referință, implementarea proiectului O mai bună aplicare a procedurilor transfrontaliere europene: cursuri
juridice şi lingvistice pentru personalul instanţelor din Europa (EJTR - 806998).
În acest sens, Academia de Drept European (ERA) a informat Școala Națională de Grefieri despre prelungirea oficială a proiectului cu încă 6 luni, până la data de 31.05.2022.
De asemenea, la data de 22 octombrie 2020, a fost declanșată procedura de selecție a 2 grefieri români în vederea participării la acțiunea de formare în domeniul englezei juridice
în materia Cooperării internaționale în materie civilă.
În cadrul proiectului Îmbunătățirea aplicării dreptului penal european: activități de formare juridică şi lingvistică pentru personalul instanţelor din Europa” (Grant Agreement
851999) la data de 22 octombrie a fost declanșată procedura de selecție a 4 grefieri români, în vederea participării la prima acțiune de formare în engleză juridică, în domeniul
cooperării internaționale în materie penală. Acesta va avea loc online, în perioada 19-21 ianuarie 2021.
În cadrul proiectului TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar (cod SIPOCA 454/cod
MySMIS2014+ 118765), a continuat implementarea Activității nr. 2, aferentă elaborării unei Strategii naționale de comunicare publică la nivelul sistemului judiciar.
În acest sens, la data de 23 octombrie, a fost semnat de către comisia de recepție, procesul-verbal de recepție al Raportului intermediar 2 și al livrabilului constând în prima
versiune a Strategiei de comunicare unitare la nivel de sistem.
De asemenea, au fost comunicate propunerile prestatorului S.C. BDR Associates Communication Group S.R.L. cu privire la de conceptele creative unitare, precum și propunerile
de abordări de design pentru site-urile web ale CSM, INM, SNG, IJ și PICCJ.
În perioada de referință, în cadrul proiectului Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU, derulat de consorțiul EIPA-EJTN, la solicitarea managerului de
proiect, coordonatorul național, reprezentantul Departamentului relații internaționale din cadrul Școlii Naționale de Grefieri, a transmis numărul aproximativ, precum și o scurtă
descriere a activității derulate, în ceea ce privește personalul din cadrul instanțelor și parchetelor, altul decât personalul auxiliar (personal conex, funcționari publici, personal
contractual).
Totodată, a fost transmis Școlii, chestionarul nr. 3, cu termen de răspuns la data de 01 decembrie 2020, acesta axându-se, în principal, pe nevoile de formare ale grefierilor care
fac parte din Tipul 1 de personal, respectiv, grefierii de ședință.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, a fost reluată, după suspendare, procedura de selecție pentru ocuparea a 3 posturi de personal de
instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul Departamentelor Școlii, astfel: 1 post în cadrul Departamentului de formare profesională inițială – procuror – la disciplina Drept
procesual penal; 1 post în cadrul Departamentului de formare profesională inițială – judecător – la disciplina Drept procesual penal; 1 post în cadrul Departamentului relații
internaționale – judecător sau procuror – la oricare dintre disciplinele Drept procesual penal sau Cooperare judiciară internațională în materie penală.
În același scop, a fost declanșată o procedură de selecție pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de formare profesională inițială –
judecător, la disciplina Procedură civilă.
Totodată, personalul de instruire din cadrul departamentului a continuat actualizarea și completarea cursurilor de formare a formatorilor, având în vedere provocările actuale ale
activității de formare în sistem online, generate de prezentul context epidemiologic.
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 pentru grupul de lucru constituit în acest scop la nivelul Ministerului Justiției.
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