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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:
-sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea iniţierii demersurilor normative de modificare şi completare a Legii nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor şi de completare a Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, propunerile fiind redactate ca
urmare a celor stabilite de Comisia nr.1 comună în şedinţa de la data de 17.09.2020;
-sesizarea Ministerului Justiţiei cu propunerile de modificare a Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, conform celor decise în cadrul şedinţei Comisiei nr.1 comună din data de 19.10.2020;
-sesizarea Ministerului Justiţiei cu propunerile de completare a Legii nr.317/2004 privind CSM, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, conform celor decise în cadrul şedinţei Comisiei nr.1 comună din data de 19.10.2020 şi, ulterior, cu ocazia dezbaterilor;
-organizarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, la Bucureşti, în perioada 13.11. 2020 – 24.03. 2021,
conform calendarului de desfăşurare a examenului propus de Institutul Naţional al Magistraturii. De asemenea, Plenul a aprobat: tematica şi
biblografia pentru examen; modelul de cerere tipizată de înscriere la examen;
-modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, conform propunerilor din Comisia nr.2 comună, inclusiv cu observaţia referitoare la art.8 din proiect, în sensul
înlocuirii sintagmei „drepturile de concediu” cu sintagma „sumelor corespunzătoare concediului de odihnă”;
-abrogarea Hotărârii Plenului Consiliului nr.1246/2016 eferitoare la reglementarea instituţiei consilierului de etică;
-revocarea Hotărârii Plenului Consiliului nr. 282/2019 referitoare la propunerea privind realizarea modulului informatic de tip horizon
scanning şi analiză media pentru Inspecţia Judiciară în cadrul proiectului TAEJ;
-stabilirea unui preţ maxim de negociere, potrivit rapoartelor de evaluare – anexe la nota direcţiei de specialitate pentru spaţiile din Bucureşti,
Calea Plevnei nr.141B, sector 6, respectiv din Bucureşti, Calea Plevnei nr.139, et.4, sector 6; abilitarea comisiei de a renegocia clauzele
contractuale;
-avizarea favorabilă a Proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în
apel;
-avizarea favorabilă, cu observaţiile formulate în cadrul şedinţei Comisiei nr.1 – comună din data de 18.11.2020, a proiectului de lege privind
unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei COVID – 19.
 a aprobat:
-structura Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2020, cu observaţia formulată în cadrul Comisiei nr.2
comună din şedinţa de la data de 12.10.2020;
-modificarea statului de funcţii şi de personal al Consiliului Superior al Magistraturii, prin transformarea postului vacant nr.248 de personal
de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Biroului de achiziţii publice şi protocol în funcţia publică de consilier
de achiziţii publice clasa I, gradul profesional superior în cadrul aceluiaşi compartiment.
 a avizat negativ 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, cu modificările şi completările ulterioare.
 a luat act de conţinutul Raportului privind consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi sugestiile acestora privind
demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare, ca serviciu public
aflat în slujba societăţii pentru trimestrul III 2020.

Activitatea Secţiei pentru judecători
În perioada de referinţă, Secţia:
 a hotărât:
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 25 judecători
-înaintarea către Președintele României a propunerii privind eliberarea din funcție a unui judecător ca urmare a aplicării sancțiunii
disciplinare constând în ”excluderea din magistratură”,
-Sesizarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii în vederea verificării şi comunicării dacă judecătorii menţionaţi în
Anexa 1 au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea,
-Sesizarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în vederea verificării şi comunicării dacă judecătorii menţionaţi în Anexa 2 au făcut parte
din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea,
-reorganizarea Secției civile a Judecătoriei Craiova, în două secții distincte, respectiv Secția I civilă și Secția a-II-a civilă.
-admiterea cererii de apărare a independenței și reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător Ilie Iulian Dragomir, vicepreşedinte al
ÎCCJ,
-aprobarea Raportului de evaluare a remedierii deficienţelor în activitatea managerială a preşedintelui şi a vicepreşedintelui instanţei,
precum şi cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de către colegiul de conducere de la Judecătoria Constanţa, cu observația referitoare
la eliminarea propunerii de la punctul III din concluziile raportului, formulată în cadrul Comisiei 2 judecători din data de 02.11.2020,
-aprobarea Raportului de control privind eficienţa managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, precum
şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei
Sectorului 6 Bucureşti, cu observațiile formulate în cadrul Comisiei nr. 2 judecători/02.11.2020,
-aprobarea următoarelor măsuri: 1.Monitorizarea de către conducerea instanței a respectării obligațiilor legale și regulamentare privind
transmiterea de către instituțiile care gestionează cazierul judiciar a datelor referitoare la persoanele fizice privind luarea unor măsuri
preventive de către instanță, înlocuirea acestor măsuri și încetarea măsurilor preventive asupra cărora s-a pronunțat instanța;
2.Recomandarea, ca în fiecare zi, sa fie planificate cel puțin câte două completuri de judecată de judecători de drepturi și libertăți,
-aprobarea Raportului IJ privind controlul tematic la Tribunalul Mehedinţi şi Judecătoria Drobeta - Turnu Severin,
-aprobarea următoarelor măsuri: 1. Dezbaterea în cadrul ședințelor de practică neunitară a problemelor referitoare la aplicarea dispoziţiilor
art.100 şi art.101 Noul Cod penal, precum şi a art.587 alin.(2) şi art. 353 alin.(10) Cod procedură penală; 2. Dispunerea de către conducerea
J Drobeta Turnu Severin a măsurilor necesare în vederea transmiterii de către Biroul executări penale din cadrul instanţei a datelor
referitoare la liberarea condiţionată instituţiilor care gestionează cazierul judiciar şi Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele
care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi comunicarea către penitenciar a soluţiilor
privind termenul de reiterare a cererii/propunerii de liberare condiţionată stabilit definitiv în contestaţie; 3. Comunicarea, în termen de 6 luni
de la data aprobării, către Inspecţia Judiciară a modului de implementare a măsurilor stabilite de Consiliu, pe baza prezentului raport.
-Suplimentarea locurilor pentru promovarea pe loc curte de apel pentru toţi candidaţii care au obţinut medii egale cu cea a ultimului candidat
admis, respectiv: - drept administrativ şi drept financiar şi fiscal – 1 loc - drept civil - 1 loc - drept comercial - 2 locuri - dreptul muncii – 2
locuri - drept penal - 1 loc
-Invalidarea rezultatului obținut la concurs de candidatul având codul A 1079,
-Validarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie pe loc a judecătorilor desfăşurat la data de 25 octombrie 2020,
conform anexei 1,
-Promovarea pe loc în grad profesional imediat superior a candidaţilor declaraţi admişi, conform Anexei nr. 2, începând cu data de
01.01.2021.
 aprobat:
-Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent de la ÎCCJ, la Bucureşti, în perioada noiembrie 2020martie 2021 şi calendarul de desfăşurare a concursului,
-Numărul de posturi de magistrat asistent scoase la concurs şi repartizarea lor, componenţa comisiei de organizare a concursului pentru
ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la ÎCCJ din perioada noiembrie 2020 - martie 2021, conform propunerilor formulate.
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 a dispus :
-prezentarea unui judecător la expertiza de specialitate în conformitate cu dispozițiile art. 62. alin. (1) ind. 2 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
 a exprimat acordul Secţiei pentru o eventuală detaşare în cadrul SNG a doamnei Alexandra Coca, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în ipoteza promovării
procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu la disciplina „Procedură civilă”.
Numiri în funcţii de conducere
-preşedinte al Secţiei penale din cadrul Curţii de Apel Braşov - judecător Dicu Răzvan Cosmin,
-preşedinte al Secţiei penale din cadrul Judecătoriei Iaşi - judecător Tescu Iuliana,
-preşedinte al Secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti- judecător Carmen-Mihaela Voinescu,
Activitateaşi Secţiei
pentru judecători
în Voinea
materie
disciplinară
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ
fiscal a Tribunalului
Brăila- judecător
Geanina
Elena,
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Alba -judecător Iosa Silvia,
-preşedinte
al Secţiei
a II-a civile,
de contencios
şi fiscal a Tribunalului
Maramureşjudecător Ardelean-Waltner Ileana Daniela,
În
perioada
de referință,
Secția
a aplicat 3administrativ
sancțiuni disciplinare
constând
în:
al Secţiei
II-a civilă
de contencios
fiscal a Tribunalului
Bacău - judecător
Vacariu
--președinte
,,suspendarea
din afuncție
pe şi
o perioadă
de 2administrativ
luni, pentruşisăvârșirea
abaterii disciplinare
prevăzute
deBogdan-Constantin.
art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004,
în funcţii de conducere
-Delegări
„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-vicepreşedinte al Judecătoriei Cornetu- judecător Şipoş Andreea Alexandra,
a-preşedinte
din Legeaalnr.
303/2004,
Secţiei
penale a Judecătoriei Braşov- judecător Szoke Andrea,
-suspendarea
din funcție
la soluționarea
a procedurii
disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare.
-preşedinte al Secţiei
penalepână
a Judecătoriei
Brăila - definitivă
judecător Daniela
Teodorescu,
-vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila - judecător Speranţa Diaconescu-Macarenco,
-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Alba Iulia - judecător David Diana Bianca,
-vicepreşedintele Tribunalului Vaslui, în funcţia de preşedinte al Tribunalului Vaslui - judecător Pascaru Iolanda Mihaela,
-preşedinte al Secţiei I civile şi de contencios administrativ a Tribunalului Neamţ - judecător Botezatu Elena Gabriela,
-preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Braşov - judecător Conţ Simona Ioana,
-preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Craiova - judecător Bunoiu Carmen Tamara,
-preşedinte al Secţiei a V-a civile a Tribunalului Bucureşti - judecător Elena Panaite-Jitianu.
Prelungiri delegari în funcţii de conducere
-preşedinte al Judecătoriei Zimnicea – judecător Roşu Petrişor-Gigi,
-preşedinte al Judecătoriei Huşi - judecător Antohi Iulia-Cristina,
-vicepreşedinte al Tribunalului Bihor a domnului judecător Sabău Călin Traian,
-preşedinte al Secţiei a II-a civile din cadrul Curţii de Apel Ploieşti - judecător Androne Liliana Felicia,
-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Vaslui - judecător Manole Daniela-Mihaela,
-vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj - judecător George Marcel Spătariu,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Tulcea - judecător Andrei Iordan,
-preşedinte al Secţiei pentru cauze penale a Judecătoriei Constanţa - judecător Dumitru Bogdan Mihai,
-preşedinte al Judecătoriei Tulcea - judecător Stan Camelia Daniela,
-preşedinte al Judecătoriei Măcin - judecător Giol Monica Florentina,
-preşedinte al Judecătoriei Zalău, - judecător Marincaş Geanina Ioana,
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Vâlcea - judecător Mitră Dănuţ,
-preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Constanţa - judecător Dan Luminiţa Marinela,
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Focşani - doamnei judecător Botezatu Emilia,
-preşedinte al Judecătoriei Târgu Neamţ - judecător Craiu Luminiţa Monica.
Detaşarări în cadrul altor instituţii
-detașarea la Institutul Naţional al Magistraturii a doamnei Irina Marilena Cambrea, judecător la Judecătoria Târgu Jiu.

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 16 procurori;
-desemnarea ca reprezentant al României în cadrul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni pe domnul Radu Răzvan Horaţiu, procuror în cadrul PICCJ;
-punerea în executarea a Deciziei civile nr.5744/2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios administrativ şi Fiscal, în sensul înaintării, de îndată, către
Preşedintele României a propunerii de numire a domnului Crâznic Flavius Cosmin în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi.
-punerea în executarea a Sentinţei civile nr.373/2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, în sensul înaintării, de îndată, către Preşedintele
României a propunerii de numire a domnului Vasile Marius – Nicu în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa.
 a aprobat, parţial, Raportul Inspecţiei Judiciare nr.20-2820 referitor la rezultatul controlului efectuat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin privind "verificarea
eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş Severin" și şi-a însuşit
conţinutul răspunsului Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, cu privire la constatările cuprinse în
conținutul Raportului din data de 09.10.2020 privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente. De asemenea, a
hotărât respingerea propunerii Inspecţiei Judiciare de revocare din funcția de prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin a doamnei Iancu Laura-Gabriela şi a
aprobat,
în parte, propunerile formulate de către Inspecţia Judiciară în cuprinsul Raportului.

 a validat rezultatele concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, desfăşurat în perioada 25 august - 30 octombrie
2020, conform anexei 1 la nota de specialitate şi a hotărât transmiterea propunerii de numire în funcție a candidaților declarați admiși la concurs, procurorului șef al Direcției Naționale
Anticorupție, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute, în limita posturilor scoase la concurs;
Delegări în funcţii de conducere:
-procuror şef al Biroului teritorial Ialomiţa din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Mihailiuc Alexandru,
-procuror şef al Biroului teritorial Călăraşi din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Neagu Nicoleta,
-procuror şef al Serviciului Teritorial Braşov din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie –procuror Dancă George Daniel,
-procuror şef al Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman – procuror Oancea Florin-Claudiu,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi - procuror Lavric Paula;
-procuror şef al Serviciului teritorial Cluj din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Radmacher Raul
-prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Măcin - procuror Chiţu Elena,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla - procuror Dima Matei,
-procuror şef al Serviciului teritorial Oradea din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - procuror Pantea Adrian – Constantin,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş – procuror Palaghiea Laurenţiu Marian,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu – procuror Rîşca Anca Dorina,

-procuror militar şef al Secţiei de urmărire penală la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi - locotenent colonel magistrat Sîrcu Ichim Codrin,
-procuror militar şef al Secţiei de urmărire penală la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara - locotenent colonel magistrat Ionescu Flavius Adelin,
-procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul teritorial Piteşti - procuror Lupu Daniela,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău - procuror Bîrjovanu Mihaela Monica
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău - procuror Ciocântă Cristinel Valentin
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita - procuror Dancu Bogdan Nicolae
-procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, începând cu data de 01.12.2020 până la data de 31.12.2020 - procuror Luparu Virgil,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad - procuror Harnagea Petrişor
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Prelungirea delegării în funcţii de conducere:
-procuror şef al Biroului teritorial Giurgiu din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, - procuror Barzi Daniela-Mihaela,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, - procuror Dimofte Marlena Rodica,
-procuror şef al Serviciului Teritorial Târgu Mureş din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Vinersar Claudia Doina,
-procuror şef al Biroului de combatere a infracţiunilor care aduc prejudicii bugetului public din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate
infracţiunilor de corupţie - procuror Bălan Ionela Crina,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt - procuror Şerban Irina, --procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie
din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - procuror Ana Dana Manuela,
-prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeş - procuror Constantin Daniela,
-prelungirea delegării în funcţia de prim procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ – procuror Apostol Anca Elena,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia - procuror Gavrilă Alina Maria,
-prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea - procuror Blejuşcă Ionuţ Doru,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judectoria Constanţa - procuror Stanciu Mihai Alexandru,
-procuror militar la Direcţia Naţională Anticorupţie - nivel central - procuror Cazacu Radu Mihăiţă;
-procuror şef al Secţiei judiciare penale a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - procuror Ghimici Anca,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa - procuror Scurtu Alexe,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti - procuror Stoica Alin,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov - procuror Darabană Mihai Dragoş,
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş - procuror Dogeanu Cristi - Marius,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti - procuror Mihăilă Aurelian Constantin,
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău - procuror Macovei Daniel
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ - procuror Neacşu Gabriela
-procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţional Anticorupţie - procuror Prună Mihai
-procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, - procuror Codiţă Costel
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni - procuror Alexoaie Bogdan
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei - procuror Meszaros Robert - Sebastian,
-procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti - procuror Morăreanu Camelia Maria,
-procuror militar la Direcţia Naţională Anticorupţie - procuror Strâmbei Marius Cătălin
-procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare - procuror Iancu Marius – Gheorghe
-prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Jibou - procuror Chiş Marta Daniela
Numiri în funcții de conducere:
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea - procuror Bidică Steliana-Adriana,
-procuror şef al Biroului teritorial Botoşani din cadrul Serviciului teritorial Suceava al DIICOT - procuror Mihai Ciprian - Ioan,
-procuror şef al Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea – procuror Naghi Ovidiu Tudor,
Reînvestiri în funcţii de conducere:
-procuror şef al Secţiei judiciare penale a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti – procuror Anghel Cristian,
-procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov - procuror Bogdan Ioana-Dana

Activitatea Secţiei pentru procurori în materia disciplinară
În perioada de referinţă, Secţia a constatat nulitatea acțiunii disciplinare formulată de Inspecția Judiciară împotriva unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Timioșoara, pentru săvârșirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c), f), h), k),teza a II-a și m) din Legea 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 Curti de Casaţie.

Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională
În perioada de referinţă, Comisia:
 şi-a însuşit:
-punctul de vedere al DLDC privind plângerea prealabilă formulată de doamnele judecător M. L. şi T. E. împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1094/2020 şi a regulamentului
aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 621/2006şi a decis trimiterea lucrării la Secţia pentru judecători, cu propunerea de respingere a plângerii prealabile ca lipsită de interes.
 a decis:
-trimiterea lucrării privind privind plângerea prealabilă formulată de UNBR şi Baroul Timiş împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 806/04.06.2020 la Secţia pentru
judecători, cu următoarele propuneri: respingerea plângerii prealabile ca lipsită de interes ;respingerea plângerii prealabile ca neîntemeiată; admiterea plângerii prealabile,
-constituirea unui Grup de lucru la nivelul Comisiei pentru analizarea proiectelor de acte normative referitoare la legile justiţiei, cu privire la componenta de instanţe
judecătoreşti (statutul judecătorilor, organizarea instanţelor, atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la judecători),
-consultarea instanţelor, prin intermediul curţilor de apel, cu privire la aspectele la care se face referire în solicitarea Ministerului Justiţiei referitoare la Proiectul de asistenţă tehnică
pentru transpunerea Directivei privind restructurarea şi insolvenţa,
-transmiterea propunerilor formulate de instanţele judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei referitoare la O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru către MJ,
-cu majoritate oportunitatea declarării recursului împotriva încheierii din data de 04.11.2020 pronunţată în dosarul 5134/2/2019 /al al Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal al
ICCJ şi transmiterea minutei Comisiei 1 procurori, către Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii şi DLDC - Serviciul Contencios.Într-o opinie singulara s-a apreciat că
oportunitatea invocării excepţiei este atributul Comisiei 1 Comună.De asemenea, s- a decis întocmirea de către DLDC - Serviciul Contencios Administrativ a unei informări către
Vicepreşedintele CSM, cu privire la susţinerile reprezentantului CSM în faţa ÎCCJ, precum şi referitor la împrejurarea informării cu tardivitate a soluţiei de respingere a sesizării
Curţii Constituţionale din data de 04.11.2020, având în vedere termenul de 48 de ore de la pronunţare pentru exercitarea căii de atac,
-transmiterea plângerii prealabile formulată de Ministerul Public – PCA Bucureşti, către Secţia pentru procurori, cu propunere de respingere ca neîntemeiată,
-transmiterea plângerii prealabile formulată de domnul procuror M. T. I. împotriva soluţiei clasării dispuse în temeiul art. 66 alin (3) rap. la art. 40 alin (21) din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii, către vicepreşedintele Consiliului,
-că se impune refacerea punctului de vedere referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare şi de
şedere pe teritoriul României, urmând ca mai apoi să fie comunicat un răspuns Ministerului Afacerilor Interne în sensul celor reţinute.
 a stabilit că propunerile elaborate de DLDC cu privire la o serie de aspecte rezultate din raportul anual privind activităţile de educaţie juridică desfăşurate în anul 2018 vor fi avute
în vedere în eventualitatea încheierii unui nou Protocol de colaborare privind educaţia juridică în şcoli.
 şi-a însuşit:
-punctul de vedere al DLDC privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea MJ
şi a decis trimiterea lucrării la Secţia pentru judecători, cu propunerea de avizare favorabilă a proiectului de act normativ,
-punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19 şi, în plus, au fost formulate mai multe
observaţii, urmând a fi comunicat un răspuns MJ în sensul celor reţinute.De asemenea, s-a exprimat şi opinia minoritară, în sensul ca aplicabilitatea măsurilor propuse în proiect să
fie extinsă şi în afara contextului pandemiei de COVID-19,
-punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de politică publică privind urmărirea şi recuperarea efectivă a produsului infracţiunii prin măsuri de consolidare a Agenţiei Naţionale
de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, urmând a fi comunicat un răspuns Ministerului Justiţiei în sensul celor reţinute.
 a analizat:
-nota DLDC privind solicitarea MJ (referitoare la proiectul de Lege privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative în domeniul justiţiei şis-a decis emiterea unei adrese către către MJ pentru a comunica poziţia acestuia în legătură cu proiectul de Lege menţionat,
respectiv dacă se intenţionează promovarea acestui proiect sau renunţarea la acesta.
-proiectul de Lege privind unele măsuri în domeniul justiţiei în contextul pandemiei de COVID - 19 şi au fost formulate mai multe observaţii. De asemenea, a decis trimiterea lucrării
la Plen, cu propunerea de avizare favorabilă cu observaţii.
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-proiectul de Lege privind Consiliul Superior al Magistraturii, elaborat de Ministerul Justiţiei, care va înlocui actuala Lege nr. 317/2004, fiind discutate chestiunile de principiu
reglementate de proiectul de act normativ. In majoritate, Comisia a apreciat că se impune formularea unor observaţii generale, pe anumite aspecte, urmând ca în privinţa celorlalte
propuneri Consiliului Superior al Magistraturii să exprime o opinie după consultarea sistemului judiciar.După analizarea tuturor celor trei proiecte de acte normative ce vizează
modificarea “legilor justiţiei", la nivelul Comisiei nr. 1 comune sau al Comisiei nr. 1 judecători, vor fi înaintate MJ observaţiile şi propunerile însuşite.În opinie minoritară, s-a apreciat
că nu este oportună formularea unor propuneri sau observaţii cu privire la proiectele de acte normative ce vizează modificarea “legilor justiţiei", la acest moment, ci doar după
finalizarea demersurilor de consultare a sistemului judiciar,
-proiectul de Lege privind organizarea judiciară, elaborat de Ministerul Justiţiei, care va înlocui actuala Lege nr. 304/2004. fiind discutate chestiunile de principiu reglementate
de proiectul de act normativ. In majoritate. Comisia a apreciat că se impune formularea unor observaţii generale, pe anumite aspecte, urmând ca în privinţa celorlalte propuneri
Consiliului Superior al Magistraturii să exprime o opinie după consultarea instanţelor,După analizarea tuturor celor trei proiecte de acte normative ce vizează modificarea „legilor
justiţiei", la nivelul Comisiei nr. 1 comune sau al Comisiei nr. 1 judecători, vor fi înaintate MJ observaţiile şi propunerile însuşite.În opinie minoritara, s-a apreciat că nu este oportună
formularea unor propuneri sau observaţii cu privire la proiectele de acte normative ce vizează modificarea „legilor justiţiei", la acest moment, ci doar după finalizarea demersurilor
de consultare a sistemului judiciar.
- proiectul de Lege privind statutul judecătorilor şi procurorilor, elaborat de MJ, care va înlocui actuala Lege nr. 303/2004, fiind discutate chestiunile de principiu reglementate de
proiectul de act normativ. În majoritate, Comisia a apreciat că se impune formularea unor observaţii generale, pe anumite aspecte, urmând ca în privinţa celorlalte propuneri, Consiliul
Superior al Magistraturii să exprime o opinie după consultarea sistemului judiciar. După analizarea tuturor celor trei proiecte de acte normative ce vizează modificarea "legilor
justiţiei", la nivelul Comisiei nr. 1 comune sau al Comisiei nr. 1 judecători, vor fi înaintate Ministerului Justiţiei observaţiile şi propunerile însuşite.In opinie minoritară, s-a apreciat
că nu este oportună formularea unor propuneri sau observaţii cu privire la proiectele de acte normative ce vizează modificarea "legilor justiţiei", la acest moment, ci doar după
finalizarea consultărilor.

Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare
În perioada de referinţă, Comisia:
 a dispus:
-transmiterea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 20-708/2020 privind eficienţa managerială, modul de implementare a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, precum şi
respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei sectorului 6 Bucureşti către Secţia pentru judecători
a Consiliului Superior al Magistraturii, cu propunere de aprobare, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei. Totodată, Comisia a decis amânarea discutării punctului de vedere
întocmit de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios privind repartizarea cauzelor de competenţa judecătorului de drepturi şi liberalităţi pentru o dată ulterioară;
-transmiterea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 20-2968/2020 privind Raportul de evaluare a remedierii deficienţelor în activitatea managerială a preşedintelui şi a vicepreşedintelui
instanţei, precum şi cu privire la modul de exercitare a atribuţiilor de către colegiul de conducere de la judecătoria Constanţa către Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii, cu propunere de aprobare, cu observaţia referitoare la eliminarea propunerii de la punctul III din concluziile formulate în raport;
-transmiterea Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 20-2217/2020 privind Raportul de control tematic la Tribunalul Mehedinţi şi Judecătoria Drobeta- Turnu Severin către Secţia pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu propunere de aprobare, cu observaţiile formulate în cadrul Comisiei;
-înaintarea materialului privind propunerea colegiului de Conducere al Judecătoriei Craiova pentru înfiinţarea Secţiei Minori şi familie și nota completatoare privind propunerea
Colegiului de Conducere al Judecătoriei Craiova pentru divizarea Secţiei Civile către Secţia pentru judecători, cu propunere de aprobare conform notei completatoare DRUO privind
reorganizarea secţiei civile a Judecătoriei Craiova, în două secţii distincte, respectiv secţia I-a civilă şi secţia a II- a civilă.
 a decis:
-punerea în dezbatere publică a proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 1073/2018, după întocmirea acestuia de către direcţia de specialitate în sensul notei completatoare. Opinia
minoritară a fost în sensul că nu se impune modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere dispoziţiile legale vizând
competenţa Plenului şi a secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor de apărare a independenţei autorităţii judecătoreşti în ansamblul său
şi de apărare a independenţei judecătorilor sau procurorilor.
-că în vederea desfăşurării activităţii de verificare de către CSAT, conform disp. art. 7 alin. 5 din Legea nr. 303/2004, rep. cu modificările şi completările ulterioare, declaraţiile
prevăzute de art. 7 date de către judecători, procurori şi magistraţii asistenţi să fie centralizate la nivelul curţilor de apel, parchetelor de pe lângă curţile de apel, ICCJ şi PICCJ şi
transmise ulterior Consiliului Superior al Magistraturii scanate şi pe suport electronic, împreună cu tabele centralizatoare pe instanţe şi parchete cu indicarea numelor declaranţilor,
unităţilor de unde provin şi elementului personal de identificare (CNP), în format editabil. în acest sens Comisa a dispus transmiterea unor circulare de informare către instanţe şi
parchete şi comunicarea unui răspuns către CSAT.
 a luat act că Raportul privind consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la propunerile şi sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul Consiliului Superior
al Magistraturii, pentru îmbunătăţirea activităţii instituţiilor judiciare, ca serviciu public aflat în slujba societăţii pentru trimestrul III 2020 a fost analizat în şedinţa Plenului Consiliului
din data de 12 noiembrie 2020.
 a stabilit că în raport de rezultatul consultării anterioare a instanţelor, este necesar să solicite acestora să transmită, în concret, situaţiile în care au fost menţinute delegaţiile
avocaţilor din oficiu, după prezentarea apărătorului ales al inculpatului, în ultimii 3 ani. Totodată, Comisia a considerat util ca barourile să aducă la cunoştinţa Secţiei pentru judecători
situaţiile identificate, în urma demersurilor proprii, pentru a se putea face o analiză completă a practicilor existente, ce urmează a fi discutate la nivelul Secţiei pentru judecători, iar
ulterior acestea să facă obiectul unor discuţii comune împreună cu reprezentanţii UNBR. într-o opinie minoritară, s-a susţinut că nu se justifică o nouă consultare a instanţelor. S-a
exprimat acordul cu privire la demersul efectuat către barouri, aspect susţinut şi în şedinţa C2 judecători din 3.11.2020. S-a apreciat necesară, ca prim demers, organizarea unei întâlniri
instituţionale şi formale, la nivelul Secţiei pentru Judecători, cu reprezentanţii UNBR şi ai barourilor în vederea discutării împreună a aspectelor semnalate de ambele profesii. S-au
menţinut cele exprimate în opinia minoritară, consemnată în minuta şedinţei C2 Judecători din data de 3.11.2020. De asemenea, s-a exprimat opinia minoritară a reprezentanţilor
societăţii civile privind necesitatea ca, în urma analizei comune cu UNBR, concluziile să fie incluse în programul de formare continuă al INM şi transmise la Secţiile penale pentru
şedinţele de practică unitară la nivelul instanţelor. Tot în aceeaşi opinie minoritară s-a propus ca transmiterea în concret să se refere la lista cauzelor în care s-a menţinut delegaţia
apărătorului din oficiu după prezentarea avocatului ales al părţii.
 a luat act de punctele de vedere transmise de instanţele judecătoreşti cu privire la aspectele semnalate de către doi membri aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii. Totodată,
referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 91 alin 4 din C.p.p.. invocate la pct 1 din cererea acestora, Comisia, cu majoritate, nu a constatat existenţa unei practici neunitare, ci a unei
practici consolidate, instanţele arătând în mod unitar că se impune menţinerea delegaţiei apărătorului din oficiu pentru a se asigura asistenţa juridică efectivă pe parcursul procesului
penal, în situaţii excepţionale constatate de completul de judecată. De asemenea, Comisia, cu majoritate, a apreciat că nu se impune discutarea acestui aspect cu conducerea UNBR
întrucât modalitatea de aplicare a legii în procesul penal şi măsurile dispuse în cadrul acestuia sunt atributul exclusiv al instanţelor de judecată. Comisia a constatat că nu există o
problematică generalizată cu privire la relaţia judecătorilor cu alţi participanţi la infăpuirea actului de justiţie, inclusiv avocaţi, şi că se impune continuarea dialogului interinstituţional
cu UNBR şi barourile judeţene, cu respectarea competenţelor fiecărei părţi, în scopul identificării şi remedierii eventualelor situaţii punctuale, izolate de inadecvare. De asemenea,
Comisia a apreciat cu necesitate continuarea dialogului interinstituţional cu U.N.B.R şi cu barourile judeţene în scopul consolidării relaţiilor de parteneriat şi a încrederii în justiţie.
Opinia minoritară a fost în sensul că se impune dezbaterea aspectelor semnalate în cadrul unor întâlniri interinstituţionale cu reprezentanţii U.N.B.R şi ai barourilor, în scopul stabilirii
unei modalităţi unitare de aplicare a dispoziţiilor legale invocate, inclusiv diseminarea concluziilor în cadrul activităţilor de formare continuă a judecătorilor la nivelul Institutului
Naţional al Magistraturii şi al Secţiilor penale ale instanţelor. De asemenea, s-a apreciat că este necesară reluarea dialogului interinstituţional între Consiliul Superior al Magistraturii
şi reprezentanţii UNBR în scopul creşterii credibilităţii şi obiectivitătii actului de justiţie.
De asemenea, s-a exprimat şi opinia în sensul efectuării unei analize de etapă sub aspectul utilităţii Ghidulului de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu celelalte profesii
juridice. în special avocaţi, adoptat prin Hotărârea CSM nr 287/19.12.2019 şi asumat de UNBR prin hotărârea Comisiei Permanente nr. 264/16.12.2019 şi UNEJ prin Hotărârea
Consiliului Uniunii nr 2310/27.09.2019, aspect care s-a apreciat a fi analizat după încheierea procedurii de diseminare a acestuia.

Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe
În perioada de referinţă, Comisia:
 a dispus:
-în opinie majoritară, transmiterea notei DAERIP nr.2317/7610/2017/23.10.2020 privind realizarea unui modul informatic de tip horizon scanning și analiză media pentru Inspecția
Judiciară în cadrul proiectului TAEJ către Plenul Consiliului pentru a decide cu privire la realizarea modulului informatic de tip horizon scanning și analiză media, urmând ca până
la data ședinței Plenului să fie realizată motivarea HCSM nr.282/2019. A fost exprimată și opinia minoritară conform căreia în principal trebuie amânată analizarea acestui punct de
pe ordinea de zi până la momentul motivării HCSM nr.282/2019 și pentru invitarea la discuții și a partenerilor din proiect, iar în subsidiar s-a apreciat că această activitate este necesară
și realizabilă în cadrul proiectului TAEJ.
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 a agreat :
-comunicarea unui răspuns către Ministerul Justiției, în sensul notei 20790/04.11.2020 și al notei completatoare nr.07/20790/10.11.2020 privind solicitarea Ministerului Justiției
referitoare la Planul național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și
reziliență.
-proiectul de răspuns întocmit la nivelul DAERIP privind viitorul plan strategic al RECJ și chestionarul SWOT și a decis comunicarea acestuia către RECJ, cu observațiile formulate
în cadrul ședinței.
-varianta simplă a siglei nr.3 pentru Consiliul Superior al Magistraturii, în urma analizării versiunilor modificate de identitate vizuală, comunicate de consultantul SC BDR Associates
Communication Group SRL în data de 16 noiembrie 2020.
 a luat act de:
-nota DAERIP privind scrisoarea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare referitoare la acțiunile întreprinse cu privire la situația statului de drept în Ungaria
și Polonia,
-punctul de vedere întocmit de Serviciul Contencios referitor la aspectele discutate în Comisia nr.3 –Relații internaționale și programe în ședința din data de 20.07.2020, fiind
înregistrate două abțineri la acest punct de pe ordinea de zi.
-nota DAERIP nr.07/20790/10.11.2020 cu privire la cererea de finanțare elaborată de Ministerul Justiției în cadrul proiectului ”Dezvoltarea sistemului de management al cauzelor –
Ecris V”.

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 noiembrie 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
 În luna noiembrie 2020 s-a desfășurat examenul de absolvire a I.N.M., ce a constat în susținerea de către auditorii de justiție a 3 probe scrise la următoarele discipline: în data de
11 noiembrie – Drept civil și drept procesual civil, în data de 13 noiembrie - Drept penal și drept procesual penal, iar în data de 16 noiembrie – Etică și organizare judiciară.
c) Alte activități privind formarea inițială
 Programe internaționale de schimb de experiență - în luna noiembrie s-a desfășurat, în format online, programul de schimb dedicat auditorilor de justiție și tinerilor magistrați
- AIAKOS, organizat de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN). Astfel, în perioada 2-6 noiembrie 2020, 3 auditori de justiție români au participat la programele online
organizate de statele partenere, iar în săptămâna 16 - 20 noiembrie 2020, INM a organizat stagiul unui grup alcătuit din 19 viitori/tineri judecători și procurori din Germania, Franța,
Grecia, Italia și Olanda. Stagiul a inclus activități care au avut drept scop cunoașterea sistemelor judiciare ale statelor reprezentate, dezvoltarea abilităților non-juridice relevante
pentru profesie, ateliere de lucru pe tema cooperării judiciare, precum și dezbateri și studii de caz în domeniul criminalisticii și deontologiei profesionale.
 Activități extracurriculare – în data de 10 noiembrie 2020 a fost organizată o conferință extracurriculară în domeniul criminalisticii, referitoare la speța „Academia infractorilor”,
iar în data de 26 noiembrie a avut loc un seminar extracurricular în aceeași materie, privind armele de foc. De asemenea, în data de 19 noiembrie 2020, cu ocazia aniversarii a 70 de
ani de la semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, s-a desfășurat în mediu online conferința extracurriculară cu tema „Rolul magistraților în aplicarea Convenției
Europene a Drepturilor Omului”, cu participarea, în calitate de invitat, a agentului guvernamental al României la CEDO (București) și a șefului de secție în cadrul Departamentului
Consiliului Europei responsabil de executarea hotărârilor CEDO (Strasbourg).
 Stagii de practică ale studenților facultăților de drept - în perioada 16 noiembrie - 4 decembrie 2020, 10 studenți ai Facultății de Drept din cadrul Universității București, au
efectuat stagii de practică cu o durată de două, respectiv trei săptămâni în cadrul I.N.M.
2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor
În cadrul Proiectului „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, finanțat prin Programul „Justiție”, în cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian 2014-2021 (MFN), în perioada 1 – 30 noiembrie 2020 au fost organizate 5 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 3-4 noiembrie 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 3 experți selectați în cadrul proiectului (1 procuror, 1 psiholog și 1 judecător de la Curtea Districtuală Oslo), 7 procurori, 4 judecători, 5 ofițeri
de poliție din cadrul DGPMB și 3 consilieri de probațiune.
 În perioada 5-6 noiembrie 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 3 experți selectați în cadrul proiectului (1 procuror, 1 psiholog și 1 judecător de la Curtea Districtuală Oslo), 6 judecători, 8 procurori, 3 ofițeri
de poliție din cadrul DGPMB.
 În perioada 5-6 noiembrie 2020 a avut loc, la București, seminarul în domeniul Procedură fiscală, în mod special executare silită fiscală și TVA, organizat în cadrul output A
1.3. La seminar au participat 4 experți naționali selectați în cadrul proiectului (judecători, dintre care 1 formator cu normă întreagă INM) și 14 judecători.
 În perioada 5-6 noiembrie 2020 a avut loc, la București, seminarul cu tema Jurisprudența CEDO in materia drepturilor fundamentale – aspecte penale, organizat în cadrul output
A 1.8. La seminar au participat 2 experți naționali (1 judecător și 1 procuror) și 1 expert internațional, 12 procurori și 1 judecător.
 În perioada 9-10 noiembrie 2020 a avut loc, la București, seminarul în domeniul achizițiilor publice, organizat în cadrul output A 1.1. La seminar au participat 3 experți selectați
în cadrul proiectului (2 judecători și 1 consilier - Curtea de Auditori, Grecia), 7 judecători, 2 consilieri din cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, 2 specialiști
achiziții publice din cadrul CSM, precum și un ofițer principal I din cadrul Ministerului Justiției.
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 – 30 noiembrie 2020 au fost organizate 3 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 5-6 noiembrie 2020 a avut loc, la București, seminarul cu tema Justiția pentru minori – aspecte civile. La seminar au participat 2 experți selectați în cadrul proiectului
(1 judecător selectat din rândul formatorilor INM, 1 psiholog) și 13 judecători.
 În perioada 9-10 noiembrie 2020 a avut loc, la București, seminarul cu tema Combaterea criminalității informatice. La seminar au participat 2 experți selectați în cadrul proiectului
(procurori), 6 judecători și 13 procurori.
 În perioada 9-10 noiembrie 2020 a avut loc, la București, Întâlnirea președinților secțiilor pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale din cadrul curților de
apel. La eveniment au participat 2 experți selectați în cadrul proiectului din rândul formatorilor INM și 12 judecători, reprezentând 12 curți de apel.
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 – 30 noiembrie 2020
au fost organizate 3 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 2-3 noiembrie 2020 a avut loc, la Galați, workshop-ul cu tema Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La eveniment au participat 2 formatori din cadrul INM,
1 responsabil FCD (procuror) și 10 procurori.
 În perioada 9-10 noiembrie 2020 a avut loc, la Pitesti, workshop-ul cu tema Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La eveniment au participat 2 formatori din cadrul INM
(judecători) și 7 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), din seria workshop-urilor organizate în colaborare cu formarea continuă la nivel descentralizat, în perioada 1 – 30 noiembrie 2020
au fost organizate 3 activități de formare, după cum urmează:
 În perioada 2-3 noiembrie 2020 a avut loc, la Galați, workshop-ul cu tema Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La eveniment au participat 2 formatori din cadrul INM,
1 responsabil FCD (procuror) și 10 procurori.
 În perioada 9-10 noiembrie 2020 a avut loc, la Pitesti, workshop-ul cu tema Noul cod civil. Noul cod de procedură civilă. La eveniment au participat 2 formatori din cadrul INM
(judecători) și 7 judecători.
 În perioada 16-17 noiembrie 2020 a avut loc, la Pitești, workshop-ul cu tema Noul cod penal. Noul cod de procedură penală. La eveniment au participat 2 experți selectați în cadrul
proiectului din rândul formatorilor INM, 1 responsabil FCD (procuror) și 16 procurori.
De asemenea, programul de formare profesională a judecătorilor și procurorilor care au fost admiși în magistratură în condițiile art. 33, alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor în perioada martie-iulie 2019, pentru seria a doua de magistrați, a fost organizat prin mijloace de formare la distanță, cu respectarea domeniilor de formare,
a tematicii aprobate și a duratei programului de pregătire, astfel cum au fost aprobate anterior prin Hotărârea Plenului CSM nr. 20/20 februarie 2020, completată cu Hotărârea Plenului
CSM nr. 89/14.05.2020. Astfel, în zilele de 10 și 24 noiembrie 2020 s-au desfășurat - în mediul online – două cursuri de formare profesională în domeniul Medicină legală pentru 56
de judecători numiți în temeiul art. 33 din Legea nr. 303/2004.
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3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor
 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. Prin Hotărârile nr. 1404 și 1405 din 26.11.2020, Secția pentru judecători a CSM a hotărât validarea rezultatelor concursului și promovarea
pe loc în grad profesional imediat superior a candidaților declarați admiși începând cu data de 01.01.2021.
 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. Evaluarea candidaților se realizează în
intervalul noiembrie – decembrie 2020.
 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. Cele 3 probe s-au derulat 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.
 examen de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari – în perioada 13 noiembrie 2020 – 24 martie 2021.
 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ – în perioada 16 noiembrie 2020 – 3 martie 2021, pentru ocuparea a 25 de posturi (4 posturi la Secția
I civilă, 4 posturi la Secția a II-a civilă, 9 posturi la Secția penală și 8 posturi la Secția de contencios administrativ și fiscal).
Probele examenului de absolvire INM au avut loc în zilele de 11, 13 și 16 noiembrie 2020, la acestea participând 199 de auditori de justiție (113 judecători și 86 procurori) .
4. Personal de instruire – proceduri de recrutare, sesiuni de formare
 În data de 11 noiembrie 2020 a fost declanșată procedura de recrutare a 11 coordonatori de practică în cadrul parchetelor.
 În data de 11 noiembrie 2020 a fost declanșată procedura de recrutare a 9 coordonatori de practică în cadrul instanțelor.
 În data de 12 noiembrie 2020, Plenul CSM a aprobat, prin Hotărârea nr. 201/2020, numirea doamnei judecător Georgiana Cecilia Voinea în calitate de coordonator de practică la
Judecătoria Sibiu și a domnului procuror Adrian Ioan Cabulea în calitate de coordonator de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în cadrul formării inițiale.
5. Relații internaționale
În luna noiembrie s-a desfășurat, în format online, programul de schimb dedicat auditorilor de justiție și tinerilor magistrați - AIAKOS, organizat de Rețeaua Europeană de Formare
Judiciară (EJTN). Astfel, în perioada 2-6 noiembrie 2020, 3 auditori de justiție români au participat la programele online organizate de statele partenere, iar în săptămâna 16 - 20
noiembrie 2020, INM a organizat stagiul unui grup alcătuit din 19 viitori/tineri judecători și procurori din Germania, Franța, Grecia, Italia și Olanda. Stagiul a inclus activități care
au avut drept scop cunoașterea sistemelor judiciare ale statelor reprezentate, dezvoltarea abilităților non-juridice relevante pentru profesie, ateliere de lucru pe tema cooperării judiciare,
precum și dezbateri și studii de caz în domeniul criminalisticii și deontologiei profesionale.
În perioada de referință au fost organizate în format online 2 seminare în domeniul Englezei juridice, deschise participării magistraților străini, prin includerea în Catalogul Plus și
Catalogul Membrilor Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN). Astfel, la seminarul cu tema Engleză juridică – aspecte civile, organizat în perioada 10-12 noiembrie 2020, au
participat 9 judecători și procurori români și 7 magistrați europeni. La seminarul cu tema Engleză juridică – aspecte penale, organizat în perioada 16-18 noiembrie 2020, au participat
7 judecători și procurori români și 10 magistrați europeni.
În perioada de referință, Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat în cadrul Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN) la Întâlnirea coordonatorilor subgrupurilor
de lucru WGP, organizată în data de 23 noiembrie 2020, respectiv la Întâlnirea Grupului de lucru ad hoc E-Aiakos și schimburi online, organizată în data de 24 noiembrie 2020.

Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri
În perioada de referință, respectiv în luna noiembrie 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.
La data de 08 noiembrie 2020 s-a finalizat prima etapă a stagiului practic a cursanților în instanțe și parchete, potrivit programului stabilit şi comunicat instanţelor judecătoreşti
şi parchetelor, etapă care a început la data de 26 octombrie 2020. Stagiul de practică s-a desfășurat sub coordonarea îndrumătorilor de stagiu din instanțe și parchete și a constat în
pregătirea practică aplicată, aptă să ajute viitorii grefieri în îndeplinirea atribuţiilor care le vor reveni în instanţe şi parchete.
În luna noiembrie 2020, Departamentul de formare profesională continuă a organizat un număr de 7 webinare destinate cursanților grefieri din cadrul instanțelor și parchetelor,
având următoarele teme: Activitatea instanței de judecată: centralizarea datelor statistice, indicatorii de eficiență și eficacitate. Analiză comparativă: StatisSemicentral StatisCentral, Aspecte particulare privind procedurile speciale ce implică tragerea la răspundere penală a persoanei juridice și cauzele cu infractori minori, Inteligența emoțională
și comunicarea eficientă, Aspecte generale privind circuitul documentelor clasificate în instanțe și accesul grefierilor la acestea, Atribuțiile grefierilor din cadrul parchetelor în
raport de soluțiile dispuse de către procurer, Citarea și comunicarea actelor de procedură în cauzele cu elemente de extraneitate, Selecționarea documentelor structurilor Ministerului
Justiției.
La aceste 7 webinare s-a înregistrat un număr de 288 participanți.
Totodată, în perioada de referință, a continuat derularea a nouă 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 noiembrie 2020, implementarea proiectului cu titlul Creșterea gradului de pregătire
profesională a personalului auxiliar pentru a face față noilor provocări legislative.
În cadrul proiectului având ca obiect Servicii de evaluare a principalelor intervenții prevăzute în cadrul axelor prioritare ale POCA - Lot 3 - Asistență financiară acordată în
cadrul OS 1.3 și OS 2.3, implementat cu sprijinul asocierii Archidata SRL (lider de asociere), SC Civitta Strategy & Consulting SA, SC NTSN Conect SRL și SC Grupul de Consultanță
pentru Dezvoltare DCG SRL, la solicitarea acestora din urmă, a fost transmisă o situație actualizată a numărului de grefieri angajați la nivel național și regional în scopul determinării
gradului de utilitate a proiectelor finanțate prin POCA OS 1.3 și OS 2.3, dar și a gradului de echitabilitate a beneficiilor proiectelor.
La data de 26 noiembrie 2020 a avut loc o sesiune de informare/atelier de lucru online, având ca temă Informarea și publicitatea în cadrul proiectelor POCA. Aspecte și soluții la
îndemâna noastră în cadrul căreia s-au discutat aspecte legate de respectarea elementelor minime de informare și publicitate, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate
Vizuală POCA, versiunea actualizată august 2018 (explicații și recomandări), respectarea termenului pentru transmiterea acestora către AM POCA, diverse inițiative/metode/mijloace
și tehnici ce ar putea duce la creșterea gradul de informare al beneficiarilor POCA. Din partea Școlii Naționale de Greferi a participat asistentul manager al proiectului.
Totodată, în perioada de referință, au fost publicate testele de evaluare pentru toate acțiunile de tip eLearning ce au fost derulate pe platformă, urmând să fie emise adeverințele de
participare.
Școala Națională de Grefieri, prin același departament, 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, s-a solicitat promotorului de proiect modificarea și completarea Deciziei Președintelui CSM în ceea ce privește componența nominală a echipei de proiect din
cadrul Școlii Naționale de Grefieri, având în vedere că unul dintre membrii echipei nu își mai desfășoară activitatea în cadrul instituției.
La data de 5 noiembrie 2020 a avut loc o întâlnire a echipei de proiect prin intermediul platformei GoogleMeet în cadrul căreia s-au discutat aspecte organizatorice și de monitorizare
internă a proiectului, planificarea și derularea achizițiilor, implementare, informare și publicitate. Din partea Școlii Naționale de Grefieri au participat managerul de proiect pentru
activitățile specifice SNG și responsabilul cu implementarea, monitorizarea și raportarea.
La data de 23 noiembrie 2020, prin intermediul platformei GoogleMeet a avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului Director la care au participat reprezentanți ai promotorului
de proiect, ai partenerilor, ai Operatorului de program - Ministerul Justiției și ai partenerului donor de proiect - Administrația Instanțelor din Norvegia, în cadrul căruia s-au discutat
aspecte legate de stadiul implementării proiectelor, provocările apărute în contextul sanitar și soluțiile propuse.
Din partea Școlii au participat managerul de proiect pentru activitățile specifice SNG și responsabilul cu implementarea, monitorizarea și raportarea.
Totodată, la solicitarea promotorului de proiect, au fost comunicați doi reprezentanți ai Școlii Naționale de Grefieri care sa facă parte din comisiile de recepție cantitativă și calitativă
aferente A1.7 a serviciilor suport de organizare evenimente prestate în cadrul contractului de achiziție publica nr. 686/11358/ 2016/2020.
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Școala Națională de Grefieri, 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, pe parcursul lunii noiembrie s-a desfășurat 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. Acesta se va desfășura
online, în perioada 26-29 ianuarie 2021.
În cadrul proiectului Îmbunătățirea aplicării dreptului penal european: activități de formare juridică şi lingvistică pentru personalul instanţelor din Europa (Grant Agreement
851999) au fost selectați 4 grefieri români, în vederea participării la prima acțiune de formare de 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), s-au făcut, în continuare, demersuri pentru implementarea Activității nr. 2, aferentă elaborării unei Strategii naționale de comunicare publică la nivelul
sistemului judiciar.
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, a fost finalizată o schemă de conținuturi pentru viitorul site al Școlii Naționale de Grefieri ce va fi dezvoltat în cadrul proiectului, urmată
de o videoconferință cu prestatorul pentru stabilirea unor detalii tehnice în acest sens.
De asemenea, în cadrul proiectului, a fost conturat design-ul viitoarei sigle a Școlii.
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, au avut loc două conferințe în
datele de 10 și 20 noiembrie 2020 în vederea lămuririi aspectelor legate de eventualele neclarități referitoare la completarea chestionarului nr. 3. Din partea Școlii Naționale de Grefieri
a participat coordonatorul național desemnat în cadrul proiectului.
Totodată, la data de 27 noiembrie 2020, a fost finalizat și transmis chestionarul nr. 3, care privește îndeosebi aspecte legate de capacitatea de formare profesională a grefierilor,
precum și de nevoile unei viitoare rețele europene de formare; de asemenea au fost comunicate echipei de proiect aspecte privind formarea formatorilor activi ai Școlii Naționale de
Grefieri.
În scopul consolidării capacității instituționale a Școlii Naționale de Grefieri, a continuat, 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 continuat desfășurarea procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de formare profesională
inițială – judecător – la disciplina Procedură civilă.
Şcoala Naţională de Grefieri a declanşat, la data de 26 noiembrie 2020, procedura privind desemnarea unui procuror în calitate de membru al Consiliului de conducere al Şcolii.
Personalul din cadrul Departamentului de formare a formatorilor a contribuit 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 (la data de 24 noiembrie 2020 fiind lansat în
dezbatere publică proiectul de lege privind Statutul personalului de specialitate judiciară și al altor categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti, al parchetelor de pe lângă
acestea și al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice).
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