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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 17 decembrie 2020, ora: 10:00

Punctul 1

23390/2020

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Numirea doamnei judecător BERCEANU MANUELA-CRISTINA în funcţia de preşedinte al
Secţiei contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Craiova (23322/2020)
2. Numirea doamnei judecător IONESCU GABRIELA în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a
Curţii de Apel Craiova (23323/2020)
3. Numirea doamnei judecător BUNOIU CARMEN-TAMARA în funcţia de preşedinte al Secţiei
penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Craiova(23326/2020)
4. Numirea doamnei judecător VERONICA IONIŢĂ în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a
Tribunalului Bihor(22651/2020)
5. Numirea doamnei judecător ACHIMESCU MIRELA DANIELA în funcția de președinte al Secției
I civile a Tribunalului Arad (23416/2020)
6. Numirea doamnei judecător OANA BRUMĂ în funcția de președinte al Secției I civile a
Tribunalului Bihor (22654/2020)
7. Numirea doamnei judecător LAURA CORNELIA URSU în funcția de președinte al Secției a II-a
civile a Tribunalului Bihor (22655/2020)
8. Numirea doamnei judecător SCURTU JANA în funcția de președinte al Secției de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj (23538/2020)
9. Numirea domnului judecător POPESCU CONSTANTIN în funcția de președinte al Secției a-II-a
civilă a Curţii de Apel Craiova (23760/2020)
10. Numirea domnului judecător OLAN LAURA ELENA în funcția de președinte al Secției penale a
Tribunalului Sibiu (23903/2020)
11. Numirea domnului judecător ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN în funcția de președinte al Secției
penale a Tribunalului Bacău (23850/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1.1. Numirea doamnei judecător BERCEANU MANUELA-CRISTINA în funcţia de
preşedinte al Secţiei contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Craiova,
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 18.12.2020.

1.2. Încetarea delegării doamnei judecător BERCEANU MANUELA-CRISTINA în
funcția de preşedinte al Secţiei contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel
Craiova, începând cu data numirii în această funcție.
2.1. Numirea doamnei judecător IONESCU GABRIELA în funcţia de preşedinte al
Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data
de 18.12.2020.
2.2. Încetarea delegării doamnei judecător IONESCU GABRIELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova, începând cu data numirii în
această funcție.
3.1. Numirea doamnei judecător BUNOIU CARMEN-TAMARA în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Craiova,
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 18.12.2020.
3.2. Încetarea delegării doamnei judecător BUNOIU CARMEN-TAMARA în funcţia
de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Craiova,
începând cu data numirii în această funcție.
4. Numirea doamnei judecător VERONICA IONIŢĂ în funcţia de preşedinte al
Secţiei penale a Tribunalului Bihor, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
18.12.2020.
5.1. Numirea doamnei judecător ACHIMESCU MIRELA DANIELA în funcția de
președinte al Secției I civile a Tribunalului Arad, pe o perioadă de 3 ani, începând
cu data de 18.12.2020.
5.2. Încetarea delegării doamnei judecător ACHIMESCU MIRELA DANIELA în
funcția de președinte al Secției I civile a Tribunalului Arad, începând cu data
numirii în această funcție.
6. Numirea doamnei judecător OANA BRUMĂ în funcția de președinte al Secției
I civile a Tribunalului Bihor, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
02.02.2021.
7.1. Numirea doamnei judecător LAURA CORNELIA URSU în funcția de
președinte al Secției a II-a civilă a Tribunalului Bihor, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 18.12.2020.
7.2. Încetarea delegării doamnei judecător LAURA CORNELIA URSU în funcția
de președinte al Secției a II-a civile a Tribunalului Bihor, începând cu data numirii
în această funcție.
8. Numirea doamnei judecător SCURTU JANA în funcția de președinte al Secției
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 18.12.2020.
9. Numirea domnului judecător POPESCU CONSTANTIN în funcția de președinte
al Secției a-II-a civilă a Curţii de Apel Craiova, începând cu data de 13.01.2021,
pe o perioadă de 3 ani, dar nu mai mult de 21.11.2021, dată până la care i s-a
acordat avizul anual pentru menținerea în funcție după împlinirea vârstei de 65
de ani, potrivit Hotărârii Secției pentru judecători nr. 943/02.07.2020, iar după
data de 21.11.2021 numai sub condiția acordării avizului anual pentru menținere
în funcție.

10. Numirea doamnei judecător OLAN LAURA ELENA în funcția de președinte al
Secției penale a Tribunalului Sibiu, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de
18.12.2020.
11.1. Numirea domnului judecător ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN în funcția de
președinte al Secției penale a Tribunalului Bacău, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu data de 18.12.2020.
11.2. Încetarea delegării în funcţia de președinte al Secției penale a Tribunalului
Bacău a domnului judecător ENACHE SILVIU-CĂTĂLIN, începând cu data
numirii în această funcţie.
Hotărârea nr. 1474
Hotărârea nr. 1475
Hotărârea nr. 1476
Hotărârea nr. 1477
Hotărârea nr. 1478
Hotărârea nr. 1479
Hotărârea nr. 1480
Hotărârea nr. 1481
Hotărârea nr. 1482
Hotărârea nr. 1483
Hotărârea nr. 1484
Punctul 2

23735/2020

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a domnului judecător STANA CORNELIU ADRIAN în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Curtea de Argeş (23655/2020)
2. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc a domnului
judecător VLASE GHEORGHE (23587/2020)
3. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Neamţ a doamnei judecător
FILIP ANA -MARIA (23751/2020)
4. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze civile a Judecătoriei
Piteşti a domnului judecător CRÎNGUŞ IONUŢ DRAGOŞ (23765/2020)
5. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Specializat Cluj a domnului
judecător COSTEA RAZVAN RARES (23832/2020)
6. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Segarcea a doamnei
judecător FLOREA LAVINIA (23853/2020)
7. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Timişoara a
domnului judecător ADOMNIŢEI COSMIN (23915/2020)
8. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Pătârlagele a domnului
judecător cu grad profesional de tribunal MĂNĂILESCU ŞTEFAN (23899/2020)
9. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Oradea
a doamnei judecător DANIELA ŞTEFANIA SOTOC (23506/2020)
10. Menţinerea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a
Curţii de Apel Oradea a doamnei judecător MARIANA ILISIE (23507)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal STANA
CORNELIU ADRIAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Curtea de Argeş,
începând cu data de 05.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Delegarea domnului judecător VLASE GHEORGHE în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Târgu Secuiesc, începând cu data de 05.01.2021, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Respingerea propunerii privind delegarea doamnei judecător FILIP ANA MARIA în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Neamţ.
4. Delegarea domnului judecător CRÎNGUŞ IONUŢ DRAGOŞ în funcţia de
preşedinte al Secţiei pentru cauze civile a Judecătoriei Piteşti, începând cu data
de 08.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
5. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel COSTEA
RĂZVAN RAREŞ în funcţia de preşedinte al Tribunalului Specializat Cluj,
începând cu data de 05.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Delegarea doamnei judecător FLOREA LAVINIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Segarcea, începând cu data de 05.01.2021, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
7. Delegarea domnului judecător ADOMNIŢEI COSMIN în funcţia de preşedinte
al Secţiei penale a Judecătoriei Timişoara, începând cu data de 18.12.2020, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
8. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal MĂNĂILESCU
ŞTEFAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Pătârlagele, începând cu data
de 18.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
9. Delegarea doamnei judecător DANIELA ŞTEFANIA SOTOC în funcţia de
preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Oradea, începând cu data de
01.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
10.1. Delegarea doamnei judecător MARIANA ILISIE în funcţia de preşedinte al
Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea, începând
cu data de 01.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
10.2. Încetarea delegării doamnei judecător MARIANA ILISIE în funcţia de
preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de
Apel Oradea, începând cu data delegării doamnei judecător MARIANA ILISIE în
funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de
Apel Oradea.
Hotărârea nr. 1485
Hotărârea nr. 1486

Hotărârea nr. 1487
Hotărârea nr. 1488
Hotărârea nr. 1489
Hotărârea nr. 1490
Hotărârea nr. 1491
Hotărârea nr. 1492
Hotărârea nr. 1493
Hotărârea nr. 1494
Punctul 3

23498/2020

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător TUDOR EUGENIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mehedinţi
(23330/2020)
2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MUNTEANU RETEVOESCU ANA
MARIA în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze penale a Judecătoriei Piteşti (23661/2020)
3. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ŞALAR ALEXANDRU IULIAN în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Gura Humorului (23518/2020)
4. Prelungirea delegării doamnei judecător AMARIEI EMANUELA GABRIELA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Fălticeni (33517/2020)
5. Prelungirea delegării domnului judecător VITOŞ ARCADIU RĂZVAN în funcţia de vicepreşedinte
al Tribunalului Tulcea (23725/2020)
6. Prelungirea delegării domnului judecător ŞURCULESCU FLORIN în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Babadag (23726/2020)
7. Prelungirea delegării doamnei judecător MELINTE OANA CORINA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Suceava (23519/2020)
8. Prelungirea delegării doamnei judecător POP ANCA ALICE în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc (23515/2020)
9. Prelungirea delegării doamnei judecător ALINA-NICOLETA GHICA în funcţia de vicepreşedinte
al Curţii de Apel Bucureşti (23747/2020)
10. Prelungirea delegării doamnei judecător CHIOREAN AMELIA CECILIA în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Vatra Dornei(23516/2020)
11. Prelungirea delegării doamnei judecător GIURGEAN ANCA-ROXANA în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Năsăud (23800/2020)
12. Prelungirea delegării doamnei judecător MIHAELA-DANIELA JOGA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Lehliu Gară(23636/2020)
13. Prelungirea delegării doamnei judecător CEAUŞU ANGELA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Vânju Mare (23824/2020)
14. Prelungirea delegării doamnei judecător CAZAC ANCA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei
Zărneşti (23813/2020)
15. Prelungirea delegării doamnei judecător ANCA ELENA ŞTEFĂNESCU în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Bolintin Vale (23819/2020)

16. Prelungirea delegării doamnei judecător ANCA MARIA BĂNICĂ în funcţia de preşedinte al
Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti (23916/2020)
17. Prelungirea delegării domnului judecător RADU-CONSTANTIN CROITORU în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Feteşti (23924/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate, cu excepţia pct: 1, 2, 8, 12, 13 - 9 Da, 1 Nu; pct. 9 - 8 Da, 2 Nu)
1. Prelungirea delegării doamnei judecător TUDOR EUGENIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a
Tribunalului Mehedinţi, începând cu data de 17.12.2020, până la ocuparea
funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal
MUNTEANU RETEVOESCU ANA MARIA în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru
cauze penale a Judecătoriei Piteşti, începând cu data de 08.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
ŞALAR ALEXANDRU IULIAN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Gura
Humorului, începând cu data de 19.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
4. Prelungirea delegării doamnei AMARIEI EMANUELA GABRIELA, judecător la
Tribunalul Suceva, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Fălticeni, începând
cu data de 05.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
5. Prelungirea delegării domnului judecător VITOŞ ARCADIU RĂZVAN în funcţia
de vicepreşedinte al Tribunalului Tulcea, începând cu data de 26.01.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
6. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de apel
ŞURCULESCU FLORIN în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Babadag,
începând cu data de 14.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
7. Prelungirea delegării doamnei judecător MELINTE OANA CORINA în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Suceava, începând cu data de 05.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
8. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal POP
ANCA ALICE în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc,
începând cu data de 05.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
9. Prelungirea delegării doamnei judecător ALINA-NICOLETA GHICA în funcţia
de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 26.02.2021,
până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.

10. Prelungirea delegării doamnei judecător CHIOREAN AMELIA CECILIA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vatra Dornei, începând cu data de
05.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
11. Prelungirea delegării doamnei judecător GIURGEAN ANCA-ROXANA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Năsăud, începând cu data de 22.12.2020,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
12. Prelungirea delegării doamnei judecător MIHAELA-DANIELA JOGA în funcţia
de preşedinte al Judecătoriei Lehliu Gară, începând cu data de 19.01.2021, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
13. Prelungirea delegării doamnei judecător CEAUŞU ANGELA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Vânju Mare, începând cu data de 19.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
14. Prelungirea delegării doamnei judecător CAZAC ANCA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Zărneşti, începând cu data de 19.01.2021, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
15. Prelungirea delegării doamnei judecător ANCA ELENA ŞTEFĂNESCU în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bolintin Vale, începând cu data de
03.12.2020, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub rezerva prelungirii delegării în funcţie de
execuţie la Judecătoria Bolintin Vale a doamnei judecător.
16. Prelungirea delegării doamnei judecător BĂNICĂ ANCA-MARIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, începând cu
data de 05.01.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar
nu mai mult de 6 luni.
17. Prelungirea delegării domnului judecător RADU-CONSTANTIN CROITORU în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Feteşti, începând cu data de 05.01.2021,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu
mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 1495
Hotărârea nr. 1496
Hotărârea nr. 1497
Hotărârea nr. 1498
Hotărârea nr. 1499
Hotărârea nr. 1500
Hotărârea nr. 1501
Hotărârea nr. 1502
Hotărârea nr. 1503
Hotărârea nr. 1504
Hotărârea nr. 1505
Hotărârea nr. 1506
Hotărârea nr. 1507
Hotărârea nr. 1508
Hotărârea nr. 1509

Hotărârea nr. 1510
Hotărârea nr. 1511
Punctul 4

23623/2020

DELEGARE/DETAȘARE ÎN FUNCȚIE DE EXECUȚIE
1. Solicitarea Curții de Apel Ploiești de delegare a doamnei judecător RĂȘCANU MIHAELA
VOICHIȚA de la Judecătoria Urziceni la Judecătoria Răcari (22562/2020)
2. Solicitarea Curții de Apel Constanța de delegare a domnului judecător POPESCU OCTAVIAN,
de la Judecătoria Târgu Bujor la Judecătoria Constanța (22117/2020)
3. Solicitarea Curții de Apel Târgu-Mureș de delegare/detașare a doamnei judecător ISACU
VERONICA IRINA ANTONIA, de la Judecătoria Zalău la Judecătoria Târgu-Mureș (22036/2020)
4. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de delegare a unor judecători de la alte instanţe judecătoreşti,
în cadrul Judecătoriei Braşov (21911//2020)
5. Solicitarea Curții de Apel Cluj de detașare a doamnei judecător CERNEŞTEAN CRISTINA
LOREDANA, de la Judecătoria Tulcea la Judecătoria Baia Mare. (23394)
6. Solicitarea Curții de Apel Târgu-Mureș de delegarea doamnei judecător FILIP ANA-MARIA, de
la Tribunalul Neamţ la Tribunalul Harghita (23826/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Delegarea doamnei judecător RĂȘCANU MIHAELA VOICHIȚA, de la
Judecătoria Urziceni la Judecătoria Răcari, pe o perioadă de 6 luni, începând cu
data de 01.01.2021. ( 8 Da, 2 Nu)
2. Respingerea delegării domnului judecător POPESCU OCTAVIAN, de la
Judecătoria Târgu Bujor la Judecătoria Constanța. (unanimitate)
3.1. Respingerea delegării doamnei judecător ISACU VERONICA IRINA
ANTONIA, de la Judecătoria Zalău la Judecătoria Târgu-Mureș. (unanimitate)
3.2. Respingerea detașării doamnei judecător ISACU VERONICA IRINA
ANTONIA, de la Judecătoria Zalău la Judecătoria Târgu-Mureș. (unanimitate)
4. Respingerea delegării la Judecătoria Brașov a următorilor:
- GOGAN MARIA ADELINA, judecător la Tribunalul Giurgiu (unanimitate)
- JUNCU IOAN HORIA, judecător la Judecătoria Galați (unanimitate)
- ISACU VERONICA
Zalău (unanimitate)
UTO CĂTĂLINA
Ploiești (unanimitate)

IRINA

ANTONIA,

judecător

la

Judecătoria

MIRUNA

LORENA,

judecător

la

Judecătoria

LUCACIU
NICOLETA,
București (unanimitate)

judecător

la

Judecătoria

Sectorului

- OLARU DIANA ELENA, judecător la Judecătoria Costești(unanimitate)
- POPESCU OCTAVIAN, judecător la Judecătoria Târgu Bujor(unanimitate)

3

5. Detașarea doamnei judecător CERNEŞTEAN CRISTINA LOREDANA, de la
Judecătoria Tulcea la Judecătoria Baia Mare, pe o perioadă de 1 an, începând cu
data de 01.01.2021. (9 Da, 1 Nu)
6. Delegarea doamnei judecător FILIP ANA-MARIA, de la Tribunalul Neamţ la
Tribunalul Harghita, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.01.2021. (9
Da, 1 Nu)
Hotărârea nr. 1512
Hotărârea nr. 1513
Hotărârea nr. 1514
Hotărârea nr. 1515
Hotărârea nr. 1516
Hotărârea nr. 1517
Punctul 5

23489/2020

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE

Curte de Apel
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei DANIELA-LILIANA CONSTANTINESCU

Judecător la Curtea de Apel Galați

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
Judecător la Curtea de Apel Iaşi
doamnei SUSANU CLAUDIA-ANTOANELA
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
Judecător la Curtea de Apel Ploieşti
doamnei LAZĂR ELENA-SIMONA
Tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
domnului ION TOMA

Judecător la Tribunalul Ialomița

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei MAGDA CARMEN

Judecător la Tribunalul Alba

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei FONOAGE CAMELIA ILEANA

Judecător la Tribunalul Alba

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei IVAN-POPA DANIELA

Judecător la Tribunalul Prahova

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a Preşedinte al Secţiei penale a
doamnei POJOGA IRENA - CONSUELA
Tribunalului Neamţ
Preşedinte al Secţiei conflicte de muncă
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
şi asigurări sociale a Tribunalului
doamnei BUZAN NARCISA-MIHAELA
Mehedinţi
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
Judecător la Tribunalul Mehedinţi
doamnei MIHĂIŢĂ AURORA IOANA
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
Judecător la Tribunalul Călăraşi
doamnei CRISTIANA MIOARA GHIŢĂ
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
Judecător la Tribunalul Bucureşti
doamnei CARMEN IULIANA PAVĂL
Judecătorie
Judecător cu grad profesional de tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei BOŞTEAN-OLARIU MARIA-LAURA
la Judecătoria Făgăraş

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei DEBU LIVIA
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei TIMOFTE MIHAELA-MARIANA
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei MARIN MARIETA
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a
doamnei judecător PAŢILEA CARMEN NELA

Judecător cu grad profesional de tribunal
la Judecătoria Făgăraş
Judecător Judecătoria Făgăraş
Judecător la Judecătoria Buzău
delegată în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Moineşti

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
înaintarea către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2021, a
doamnei DANIELA LILIANA CONSTANTINESCU, judecător la Curtea de Apel
Galați.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 25.12.2020, a
doamnei SUSANU CLAUDIA-ANTOANELA, judecător la Curtea de Apel Iași.
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 02.02.2021, a
doamnei LAZĂR ELENA -SIMONA, judecător la Curtea de Apel Ploieşti.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ION TOMA, judecător cu
grad profesional de curte de apel la Tribunalul Ialomița.
5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2021, a
doamnei MAGDA CARMEN, judecător la Tribunalul Alba.
6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2021, a
doamnei FONOAGE CAMELIA-ILEANA, judecător la Tribunalul Alba.
7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 30.12.2020, a
doamnei IVAN-POPA DANIELA, judecător la Tribunalul Prahova.
8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 31.12.2020, a
doamnei judecător POJOGA IRENA CONSUELA, președinte al Secției penale a
Tribunalului Neamț.
9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 11.01.2021, a
doamnei judecător BUZAN NARCISA MIHAELA, președinte al Secției conflicte
de muncă și asigurări sociale a Tribunalului Mehedinți.
10. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 11.01.2021, a
doamnei judecător MIHĂIŢĂ AURORA IOANA, judecător la Tribunalul Mehedinți.
11. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător CRISTIANA
MIOARA GHIŢĂ, judecător la Tribunalul Călăraşi.
12. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2021, a
doamnei judecător CARMEN IULIANA PAVĂL, judecător la Tribunalul Bucureşti.
13. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.01.2021, a
doamnei BOŞTEAN-OLARIU MARIA-LAURA, judecător cu grad profesional de
tribunal la Judecătoria Făgăraş.

14. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.01.2021, a
doamnei DEBU LIVIA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria
Făgăraş.
15. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.01.2021, a
doamnei TIMOFTE MIHAELA-MARIANA, judecător la Judecătoria Făgăraş.
16. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.01.2021, a
doamnei judecător cu grad profesional de tribunal MARIN MARIETA, delegată în
funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Buzău.
17. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2021, a
doamnei judecător PAŢILEA CARMEN NELA, delegată în funcția de președinte
al Judecătoriei Moineşti.
Hotărârea nr. 1518
Hotărârea nr. 1519
Hotărârea nr. 1520
Hotărârea nr. 1521
Hotărârea nr. 1522
Hotărârea nr. 1523
Hotărârea nr. 1524
Hotărârea nr. 1525
Hotărârea nr. 1526
Hotărârea nr. 1527
Hotărârea nr. 1528
Hotărârea nr. 1529
Hotărârea nr. 1530
Hotărârea nr. 1531
Hotărârea nr. 1532
Hotărârea nr. 1533
Hotărârea nr. 1534
Punctul 6

23720/2020

Contestaţiile formulate de patru candidaţi împotriva punctajului obţinut la evaluarea
activităţii şi conduitei din ultimii 3 ani de activitate, din cadrul concursului de promovare
efectivă a judecătorilor în funcţii de execuţie, organizat în perioada august – decembrie 2020
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea contestaţiei formulate de candidatul având codul 1042, împotriva
punctajului obţinut la evaluarea activitatii şi conduitei din ultimii 3 ani de
activitate. (unanimitate)
2. Respingerea contestaţiei formulate de candidatul având codul 1045, împotriva
punctajului obţinut la evaluarea activitatii şi conduitei din ultimii 3 ani de
activitate. ( 1 admitere, 9 respingere)
3. Respingerea contestaţiei formulate de candidatul având codul 1001, împotriva
punctajului obţinut la evaluarea activitatii şi conduitei din ultimii 3 ani de
activitate. ( 1 admitere, 9 respingere)
4. Respingerea contestaţiei formulate de candidatul având codul 1057, împotriva
punctajului obţinut la evaluarea activitatii şi conduitei din ultimii 3 ani de
activitate. ( 4 admitere, 6 respingere)

Hotărârea nr. 1547
Hotărârea nr. 1548
Hotărârea nr. 1549
Hotărârea nr. 1550
Punctul 7

23585/2020

- Structura recomandată a rapoartelor anuale de activitate ale instanţelor judecătoreşti şi
propuneri privind dezbaterea/aprobarea acestor rapoarte (19418/2020)
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
propunerile privind structura şi modul de întocmire al Raportului de activitate al
ÎCCJ pentru anul 2020, cu introducerea în structura raportului a unui subcapitol
referitor la efectele măsurilor administrative dispuse în perioada stării de
urgenţă, respectiv în perioada stării de alertă, urmând ca adunarea generală a
instanţei supreme să se desfăşoare la data stabilită de aceasta. (unanimitate)
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
propunerile privind structura şi modul de întocmire al rapoartelor de bilanţ ale
judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, cu introducerea în structura
raportului a unui subcapitol referitor la efectele măsurilor administrative dispuse
în perioada stării de urgenţă, respectiv în perioada stării de alertă . (unanimitate)
3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ca
termen limită de desfăşurare a adunărilor generale ale judecătoriilor, tribunalelor
şi curţilor de apel, data de 31.01.2021, urmând ca preşedinţii instanţelor să
aprecieze cu privire la modalitatea de desfăşurare a adunărilor generale în
funcţie de evoluţia pandemiei generate de virusul SARS–COV 2. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1535
Punctul 8

23740/2020

Numirea în funcţia de judecător stagiar a absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii,
promoţia 2020
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea
în funcţia de judecător stagiar, începând cu data de 01.01.2021, a absolvenţilor
INM - promoţia 2020, potrivit opţiunilor exprimate în cadrul procedurii de
repartizare desfăşurată la data de 16.12.2020. (unanimitate)
Nr. Crt.

Nume şi prenume absolvent INM

Judecătoria pentru care a optat

1

MOVILĂ Pantelimon

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti

2

SEBEŞAN Ioana

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti

3

IVAN Mihaela - Iulia

Judecătoria Câmpina

4

POPUŢOAIA Ruxandra - Maria

Judecătoria Constanţa

5

GHIŢĂ Maria - Issabela

Judecătoria Câmpina

6

GHIORGHIU Olivia - Mădălina

Judecătoria Târgu Mureş

7

BRUDAN (BÂLC) Diana

Judecătoria Deva

8

POP Diana

Judecătoria Bistriţa

9

TOPORĂSCU Ioana

Judecătoria Buzău

10

VATAVU (ALEXA) Ana

Judecătoria Botoşani

11

DINU Valentina

Judecătoria Olteniţa

12

IOAN George - Cristian

Judecătoria Constanţa

13

MOCANU Vlad

Judecătoria Câmpulung
Moldovenesc

14

GHINESCU Andreea - Florentina

Judecătoria Câmpulung

15

CLEMENT Maria - Aurora

Judecătoria Botoşani

16

MARINESCU Mihaela - Silvia

Judecătoria Slatina

17

PÎRVĂNESCU Florin - Daniel

Judecătoria Deva

18

URSOLINSCHI (DANILIUC) Ionela Maria
Judecătoria Botoşani

19

BĂIŞANU Florin - Ioan

Judecătoria Slatina

20

BENGA Elena - Mihaela

Judecătoria Moreni

21

BOBEI Florin - Cosmin

Judecătoria Constanţa

22

MUŞAT Vlad - Andrei

Judecătoria Moreni

23

BAŞ Roxana

Judecătoria Oradea

24

GOLGOTĂ Luiza - Maria

Judecătoria Târgu Jiu

25

COLHON Georgiana

Judecătoria Buzău

26

BUHUȚĂ Oana

Judecătoria Constanţa

27

PESTRIŢA Diana - Elena

Judecătoria Călăraşi

28

STĂNESCU Alexandra - Mihaela

Judecătoria Pucioasa

29

GLOGOVEŢAN Eugenia - Carla

Judecătoria Mediaş

30

BARBACARIU Loredana - Maria

Judecătoria Buzău

31

GODEANU (DRUGĂ) Larisa - Elena

Judecătoria Băileşti

32

BUCUR (OPRIŞAN) Corina Constantina

Judecătoria Buzău

33

POPESCU Ileana - Gabriela

Judecătoria Buzău

34

OCHEAN Alina - Nicoleta

Judecătoria Făget

35

BUJOR Oana - Ionela

Judecătoria Galaţi

36

POPESCU Bianca - Mălina

Judecătoria Târgu Jiu

37

GRECU Flavius - Andrei

Judecătoria Târgu Carbuneşti

38

SPRÎNCEANĂ Mihai

Judecătoria Tulcea

39

BÎŢIC Beatrice - Maria

Judecătoria Medgidia

40

COVACIU Raul

Judecătoria Arad

41

FECU Georgiana - Maria

Judecătoria Drobeta-Turnu Severin

42

GORUN Roxana - Denisa

Judecătoria Caransebeş

43

BOERIU Adriana - Elena

Judecatoria Zalău

44

IONESCU Elena - Andrada - Iuliana

Judecătoria Bălceşti

45

ANTON Teodor - Eugen

Judecătoria Buzău

46

MURĂTURĂ Andreea - Cornelia

Judecătoria Feteşti

47

SAVA Petria - Gabriela

Judecătoria Tulcea

48

ŢICAL Daria - Mălina

Judecătoria Suceava

49

CIOCAN Costică

Judecătoria Hârlău

50

VOINEA-CORBESCU Mădălina Georgiana

Judecătoria Mizil

51

GAINA Roman

Judecătoria Calafat

52

OLTEANU Steliana - Silvia

Judecătoria Ineu

53

HĂLMĂGEAN Paul

Judecătoria Mediaş

54

VOICU Ana - Maria

Judecătoria Avrig

55

BURLACU Andreea

Judecătoria Călăraşi

56

KAZANCI Eduard - Carlo

Judecătoria Strehaia

57

PARTENIE Mirela

Judecătoria Râmnicu Sărat

58

TUDORACHE Anca - Ştefania

Judecătoria Focşani

59

RUGEA Ioana - Carmen

Judecătoria Satu-Mare

60

GHERMAN Patriciea

Judecătoria Miercurea Ciuc

61

COJOCARU Maria

Judecătoria Satu-Mare

62

BĂNCĂU Marius - Florentin

Judecătoria Reşiţa

63

POP Emilian - Ionuţ

Judecătoria Zalău

64

BRÎNZAN Alexandru

Judecătoria Orşova

65

RICU Andreea - Livia

Judecătoria Galaţi

66

DAVID Andreea - Valeria

Judecătoria Făgăraş

67

CHIRIAC Lavinia - Blandiana

Judecătoria Caransebeş

68

PICIOIU Ioana - Gabriela

Judecătoria Galaţi

69

ATANASIU Angela - Mihaela

Judecătoria Pătârlagele

70

CIUREA Cristian

Judecătoria Reghin

71

BODOR Sorina - Virginia

Judecătoria Oneşti

72

BERBENIŢĂ - BOCA Darius - Cătălin Judecătoria Miercurea Ciuc

73

IRIMIA Ştefania

Judecătoria Focşani

74

CLITNOVICI Lucreţia - Daniela

Judecătoria Botoşani

75

ŞTEFAN Costinela - Lorena

Judecătoria Brezoi

76

SANDU Nicolae - Cosmin

Judecătoria Oneşti

77

BOSOANCĂ Adriana - Denisa

Judecătoria Baia-Mare

78

CHIRIŢĂ Oana - Maria

Judecătoria Vînju Mare

79

TOMA Diana - Andreea

Judecătoria Turnu Măgurele

80

BOZGA Mădălina - Cornelia

Judecătoria Topliţa

81

TURNEA Ion

Judecătoria Marghita

82

RĂDUCUŢĂ Iulian - Nicolae

Judecătoria Focşani

83

BALAZS Szilard

Judecătoria Baia-Mare

84

PANCU Anamaria

Judecătoria Săveni

85

PINTILIESCU Amalia - Georgiana

Judecătoria Botoşani

86

NEGREA Anamaria - Cristina

Judecătoria Baia-Mare

87

STAN Vlad - Mihai

Judecătoria Sighetu Marmaţiei

88

BĂDELE Silviu - Gabriel

Judecătoria Calafat

89

PRAHANCA Emilia - Maria

Judecătoria Reşiţa

90

ATOFANEI Andreea - Cristina

Judecătoria Târgu Jiu

91

ISPAS Mădălina - Alexandra

Judecătoria Moldova Nouă

92

BERENDI Mihaela - Marcela

Judecătoria Târgu Secuiesc

93

JOACĂLESNE Andra - Maria

Judecătoria Horezu

94

SAUCIUC Bogdan - Florentin

Judecătoria Fălticeni

95

PÎRVU (GHEORGHE) Lucia - Mădălina Judecătoria Focşani

96

PREDUȚ Diana - Camelia

Judecătoria Târgu Carbuneşti

97

DUMITRAN Ioana - Sînziana

Judecătoria Brăila

98

SABOU Sergiu - Gheorghe

Judecătoria Rădăuţi

99

MITESCU Cristian - Ionuţ

Judecătoria Drobeta-Turnu Severin

100

POŞIRCĂ Ana - Maria

Judecătoria Drăgăşani

101

KORDOS Silvana - Roxana

Judecătoria Vaslui

102

SALIU Iulia - Elida

Judecătoria Brăila

103

IVAN (NEŞTIUT) Maria

Judecătoria Suceava

104

BUCUR-BRÎNZĂ Bianca - Ioana

Judecătoria Paşcani

105

PENCEA Marian - Cosmin

Judecătoria Tecuci

106

HOTFOLUDI Sanda - Irina

Judecătoria Fălticeni

107

MĂRGĂRIT Roxana - Manuela

Judecătoria Tecuci

108

GRĂDINARIU Marcela

Judecătoria Bacău

109

FOITOŞ Raluca - Andreea

Judecătoria Roman

110

ANDREI Claudia Ioana

Judecătoria Dorohoi

111

ZGOANŢĂ Raluca

Judecătoria Vaslui

112

ŞFABU Andra - Corina

Judecătoria Băcau

113

MELINTE Mihnea - Cristian

Judecătoria Darabani

Hotărârea nr. 1536
Punctul 9

23368/2020

Solicitarea de avizare a livrabilului "Metodologia de organizare şi funcţionare a Comitetului
Interministerial de Analiză şi Cooperare" (610/18468/2019)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea
livrabilului ”Metodologia de organizare şi funcţionare a Comitetului
Interministerial de Analiză şi Cooperare" pentru aplicarea măsurilor normative
de reducere a numărului mare de litigii similare generate de deficiențele de
reglementare în vederea implementării proiectului ”Eliminarea factorilor pentru
inflația de cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de
aglomerare – EFICIENȚĂ – cod SIPOCA 752”. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1537
Punctul 10

23367/2020

Solicitarea doamnei judecător ANTOANETA-MĂDĂLINA VLASE, formulată în temeiul art.
64 ind. 1 din Legea nr. 303/2004 (22495/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
a hotărât suspendarea raportului de muncă al doamnei ANTOANETAMĂDĂLINA VLASE, judecător la Tribunalul București, în perioada 11.01.202110.01.2023, în temeiul art. 64 ind. 1 din Legea nr. 303/2004. (unanimitate)

Hotărârea nr. 1538
Punctul 11

23287/2020

CONCURSURI DE OCUPARE A UNOR POSTURI DE GREFIERI
1. Solicitarea formulată de Curtea de Apel Bacău de aprobare a organizării concursului pentru
ocuparea a două posturi de grefier cu studii medii la Judecătoria Buhuşi (20660/2020)
2. Solicitarea formulată de Curtea de Apel Cluj de aprobare a organizării concursului pentru
ocuparea a două posturi de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Bistriţa (21177/2020)
3. Solicitarea formulată de Curtea de Apel Alba Iulia de aprobare a organizării concursului pentru
ocuparea a două posturi de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Deva şi Judecătoria
Hunedoara şi a cinci posturi de grefier cu studii medii la Judecătoria Hunedoara, Judecătoria Haţeg,
Judecătoria Agnita şi Judecătoria Avrig (6/21677/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de
grefier cu studii medii la Judecătoria Buhuşi.
2. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a două posturi vacante de
grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Bistriţa.
3. Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea a șapte posturi vacante
de grefier cu studii superioare și grefier cu studii medii, după cum urmează:
- 1 post de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Deva;
- 1 post de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Hunedoara;
- 2 posturi de grefier cu studii medii la Judecătoria Hunedoara;
- 1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Haţeg;
- 1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Agnita;
- 1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Avrig.
Hotărârea nr. 1539
Hotărârea nr. 1540
Hotărârea nr. 1541
Punctul 12

21409/2020

PLÂNGERE PREALABILĂ
1. Plângerea prealabilă formulată de Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Baroul Timiş
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr.806/04.06.2020 (DLDC nr.17316/2020)
2. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător BLANARIU ANCUŢA, împotriva
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor
aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1348/17.09.2019 şi a Hotărârii Secţiei pentru
judecători nr. 1094/20.08.2020, prin care a fost aprobată organizarea concursului de promovare
efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor în perioada august-decembrie 2020 (19984/2020)
3. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător DOBRIN RODICA MIHAELA împotriva
Hotărârii nr. 1036/20.08.2020 a Secţiei pentru judecători (21771/2020)

4. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător OLTEAN MIHAELA împotriva art. 31 alin.
(3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor
aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (20053/2020)
5. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător NEAGOE CORINA DIANA împotriva art.
31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a
judecătorilor aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (20051/2020)
6. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător CODREANU MELINDA DALMA împotriva
art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a
judecătorilor aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (20049/2020)
7. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător VEZETEU CORNELIA împotriva art. 31
alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a
judecătorilor aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (20052/2020)
8. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător NICOLAU IOANA AURA împotriva art. 31
alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a
judecătorilor aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (19632/2020)
9. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător ENACHE IULIA MONICA împotriva art. 31
alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a
judecătorilor aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (20050/2020)
10. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător MOLDOVAN CLAUDIA împotriva art. 31
alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a
judecătorilor aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (20054/2020)
11. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător STAN ROXANA CRISTINA împotriva art.
31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a
judecătorilor aprobat prin Hotărârea nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (20145/2020)
12. Plângerea prealabilă formulată de domnul judecător OVAC IOAN OCTAVIAN împotriva
Hotărârii nr. 1094/2020 a Secţiei pentru judecători şi a Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr.
1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători (19523/2020)
13. Plângerea prealabilă formulată de petentul CHERCIU IONEL împotriva art. 24 alin. (1) lit. n)
din Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii (18442/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate, cu excepția pct 1: 6 respingere, 4 admitere)
1. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de Uniunea
Naţională a Barourilor din România şi Baroul Timiş împotriva Hotărârii Secţiei
pentru judecători nr.806/04.06.2020.
2. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător B. A., împotriva Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru
judecători nr. 1348/17.09.2019 şi a Hotărârii Secţiei pentru judecători nr.
1094/20.08.2020, prin care a fost aprobată organizarea concursului de
promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor în perioada augustdecembrie 2020.

3. Respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător D. R.M. împotriva Hotărârii nr. 1036/20.08.2020 a Secţiei pentru
judecători.
4. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător O.M. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
5. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător N.C.D. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
6. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător C.M.D. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
7. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător V.C. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
8. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător N.I.A. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
9. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător E.I.M. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
10. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător M.C. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi
desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
11. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de doamna
judecător S.R.C. împotriva art. 31 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
12.1. Respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul
judecător O.I.O. împotriva Hotărârii nr. 1094/2020 a Secţiei pentru judecători.
12.2. Respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul
judecător O.I.O. împotriva Regulamentului aprobat prin Hotărârea nr.
1348/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători.
13. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile formulate de petentul
C. I. împotriva art. 24 alin. (1) lit. n) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr.
1375/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

Punctul 13

23738/2020

1. Solicitarea Tribunalului Ilfov de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condițiile
art.134 ind.1, a unui post de judecător la Judecătoria Cornetu, precum şi efectele Hotărârii nr.
736/2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (23334/2020)
2. Solicitarea de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător
temporar vacante la Judecătoria Alba Iulia (23758/2020)
3. Efectele Hotărârii nr. 1136/2010 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (22158/2020)
4. Solicitarea Tribunalului Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post
de judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. (23752/2020)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1.1. Respingerea solicitării Tribunalului Ilfov de aprobare a ocupării, pe perioadă
nedeterminată, în condițiile art.134 ind.1, a unui post de judecător la Judecătoria
Cornetu, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. ( 1 admitere, 9 respingere)
1.2. Menținerea efectelor Hotărârii nr. 736/2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător
A.S.C.C., pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul Judecătoriei Cornetu,
(unanimitate), încadrarea doamnei judecător A.S.C.C., începând cu data de
18.01.2021, urmând să opereze pe postul temporar vacant neocupat al doamnei
judecător R.M. (9 Da, 1 Nul)
2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de judecător
temporar vacante la Judecătoria Alba Iulia, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea
nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (unanimitate)
3. Menținerea efectelor Hotărârii nr. 1136/2010 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător A.M.S., pe unul din posturile
efectiv vacante din cadrul instanței, încadrarea acesteia, începând cu data de
15.12.2020 urmând să opereze pe postul temporar vacant al doamnei judecător
G.O.C. (unanimitate)
4. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător la
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.
304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1542
Hotărârea nr. 1543
Hotărârea nr. 1544
Hotărârea nr. 1545
Punctul 14

23757/2020

Solicitările unor judecători, în baza art. 51 alin (1) din Legea nr. 303/2004 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Revocarea Hotărârii nr. 795/04.06.2020 a Secţiei pentru judecători, ca urmare
a renunţării doamnei judecător OANA MIHAELA PUȚINTEI la opţiunea de
continuare a activităţii la Curtea de Apel București, în temeiul art. 51 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004, începând cu data de 01.01.2021, dată la care expiră mandatul
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 4 București. (unanimitate)
2. Acordarea avizului conform pentru transferul temporar a unui post de
judecător din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Braşov, în statul de
funcții și de personal al Judecătoriei Sfântu Gheorghe, începând cu data de
05.01.2021, în vederea continuării activităţii doamnei judecător Ramona Savu. (9
Da, 1 Nu)
3. Transferul temporar al unui post de execuție de judecător din statul de funcții
și de personal al Tribunalului Harghita din raza Curții de Apel Târgu Mureș
(postul ocupat de domnul judecător Lucian Manoli), în statul de funcții și de
personal al Tribunalului Covasna din raza Curții de Apel Brașov, începând cu
data de 05.01.2021, în vederea continuării activităţii domnului judecător Lucian
Manoli. (unanimitate)
Continuarea activității judecătorilor la instanțele solicitate în temeiul art. 51 din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
începând cu data de 05.01.2021 şi, prin umare: (unanimitate)
- Transferul domnului judecător cu grad profesional de tribunal RADU CIOBANU,
de la Judecătoria Luduș la Tribunalul Alba.
- Transferul doamnei judecător cu grad profesional de tribunal CONSTANȚA
ILIE, de la Judecătoria Constanța la Tribunalul Constanța.
- Transferul domnului judecător cu grad profesional de tribunal COSMIN RADU
MITROI, de la Judecătoria Alexandria la Tribunalul Teleorman.
- Transferul doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel CRISTINA
NICOLETA IACHIM, de la Judecătoria Sectorului 1 București la Judecătoria
Brașov.
- Transferul doamnei judecător RAMONA SAVU, de la Judecătoria Târgu
Secuiesc la Judecătoria Sfântu Gheorghe.
- Transferul domnului judecător LUCIAN MANOLI, de la Tribunalul Harghita la
Tribunalul Covasna.
Hotărârea nr. 1546

