
1 
 

 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 04 IULIE 2018  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 13604/2018 
• Hotarare nr. 

716  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:  
Cererea domnului BELEAN EMIL, judecător la Tribunalul Cluj, de menţinere în 
funcţie, după împlinirea vârstei de 65 ani. (13159/DRUO/2018) 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului BELEAN 
EMIL, judecător la Tribunalul Cluj, de menţinere în funcţie, după 
împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 29.11.2018, până 
la data de 29.11.2019. (majoritate: 10 voturi DA, 7 voturi NU) 

2. 12662/2018 
• Hotarare nr. 

717 
• Hotarare nr. 

718 
• Hotarare nr. 

719 
• Hotarare nr. 

720 
• Hotarare nr. 

721 
• Hotarare nr. 

722 
• Hotarare nr. 

723 
• Hotarare nr. 

724 
• Hotarare nr. 

725 
• Hotarare nr. 

726 
• Hotarare nr. 

727 
• Hotarare nr. 

728 
• Hotarare nr. 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE  
 
 

  
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul ILIE 
PICIORUŞ 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
procuror militar COVEI STELEA 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Secţia Parchetelor 
Militare 

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă  Curtea de Apel 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
NONEA IOANA 

Judecător la Curtea de Apel 
Ploieşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
GRAURE PETROSINA MĂDĂLINA 

Judecător la Curtea de Apel 
Ploieşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul  RADU 
IONEL 

Judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti 
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729 
• Hotarare nr. 

730 
• Hotarare nr. 

731 
• Hotarare nr. 

732 
• Hotarare nr. 

733 
• Hotarare nr. 

734 
• Hotarare nr. 

735 
• Hotarare nr. 

736 
• Hotarare nr. 

737 
• Hotarare nr. 

738  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DOINA UNGUREANU 

Judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul  ION 
POPA 

Judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
MLADIN-GOLEA MANUELA-CARMEN 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
PEICU DANIELA 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Vrancea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
MUNTEANU MARIA 

Judecător la Tribunalul Bacău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
judecător VÎRTOPEANU VALERICA 

Preşedintele Tribunalului Argeş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
OPREA MARIA  

Judecător cu grad profesional de 
curte de apel la Tribunalul Buzău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
judecător LUMINIŢA-VERGINIA-
MIOARA DRĂGHICI 

Preşedintele Secţiei penale a 
Tribunalului Teleorman 
  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  VASILE EMILIA 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Călăraşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
ANCA-STELA BUMBULUŢ 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
PRETULA VASILII 

procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Iaşi 

Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 
 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
DOMNIŢEANU ADRIAN 

 Judecător cu grad profesional 
de tribunal la Judecătoria Măcin 

 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  judecător PAISA IULIA 

Preşedinte al Judecătoriei Piatra 
Neamţ 

 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 

Judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Târgu Jiu 



3 
 

 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a propunerilor privind:  

1) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu 
data de 10.09.2018, a domnului ILIE PICIORUŞ, delegat procuror 
şef adjunct al Secţiei de resurse umane şi documentare din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
(unanimitate) 

2) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare,  a domnului 
COVEI STELEA, procuror militar şef al Serviciului de urmărire 
penală şi judiciar din cadrul Secţiei Parchetelor Militare a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie;(unanimitate)  

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NONEA 
IOANA, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, începând cu data de 
01.09.2018;(unanimitate) 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 
03.09.2018,  a doamnei judecător GRAURE PETROSINA 
MĂDĂLINA, preşedinte al Secţiei I - a civile a Curţii de Apel 
Ploieşti;(unanimitate) 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului RADU 
IONEL, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data 
de 01.09.2018;(unanimitate) 

doamna  STEGĂROIU ELENA-
GABRIELA 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
CRISTIANA-MIHAELA CRĂCIUNESCU 

Judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judectoria Sectorului 
3 Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna DUŞA 
ANA 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Topliţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
COJOCARU ADRIAN 

Judecător la Judecătoria  Buftea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
MARINESCU LIVIU-DUMITRU 

Judecător la Judecătoria Braşov 
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6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DOINA 
UNGUREANU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu 
data de 01.09.2018;(unanimitate) 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ION POPA, 
judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 
01.10.2018;(unanimitate)  

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MLADIN –
GOLEA MANUELA-CARMEN, judecător la Tribunalul Bucureşti, 
începând cu data de 05.08.2018;(unanimitate)  

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PEICU 
DANIELA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vrancea;(unanimitate) 

10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MUNTEANU 
MARIA, judecător la Tribunalul Bacău, începând cu data de 
01.09.2018;(unanimitate)  

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei OPREA 
MARIA, judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Buzău; (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

12) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, începând 
cu data de 01.08.2018, a doamnei LUMINIŢA-VERGINIA-MIOARA 
DRĂGHICI, preşedintele Secţiei penale a Tribunalului 
Teleorman;(unanimitate)  

13) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, a doamnei 
VASILE EMILIA, procuror şef secţie judiciară în cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Călăraşi;(unanimitate)  

14) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANCA-
STELA BUMBULUŢ, judecător la Tribunalul Bucureşti, începând 
cu data de 17.09.2018;(unanimitate)  

15) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PRETULA 
VASILII, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Iaşi;(unanimitate)  

16) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 
DOMNIŢEANU ADRIAN, judecător cu grad profesional de tribunal 
la Judecătoria Măcin, începând cu data de 
01.09.2018;(unanimitate)  
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17) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei 
PAISA IULIA, preşedintele Judecătoriei Piatra 
Neamţ;(unanimitate)  

18) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STEGĂROIU 
ELENA-GABRIELA, judecător cu grad profesional de tribunal la 
Judecătoria Târgu Jiu, începând cu data de 
03.09.2018;(unanimitate)  

19)  eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, a 
doamnei CRISTIANA-MIHAELA CRĂCIUNESCU, judecător cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în 
prezent detaşată la Institutul Naţional al Magistraturii, în calitate 
de formator cu normă întreagă;(unanimitate)  

20) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUŞA ANA, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Topliţa;(unanimitate)  

21) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 
COJOCARU ADRIAN, judecător  la Judecătoria 
Buftea;(unanimitate)  

22) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 
MARINESCU LIVIU DUMITRU, judecător la Judecătoria 
Braşov.(unanimitate)  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de eliberare din funcţia de judecător, prin 
pensionare, a doamnei VÎRTOPEANU VALERICA, preşedintele 
Tribunalului Argeş, ca urmare a solicitării doamnei judecător. (11 
voturi pentru amânare, 6 voturi împotriva amânării) 

3. 12328/2018 
• Hotarare nr. 

739  

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR  
Cererea doamnei DUMITRACHE VALERICA de reîncadrare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la instanţele din municipiul 
Bucureşti. (DRUO 9707/2018) 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea 
cererii formulate de doamna DUMITRACHE VALERICA, fost 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de revenire în 
funcţia de judecător la instanţa supremă sau la una dintre 
instanţele din municipiul Bucureşti, în temeiul art.102 alin.2 din 
Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.(unanimitate) 
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4. 12203/2018 
• Hotarare nr. 

740  

Solicitarea de valorificare a rezultatului obţinut la examenul de promovare 
efectivă a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, care a avut loc la 
data de 26 noiembrie 2017 şi promovare la Parchetul de pe lângă urtea de Apel 
Bucureşti a doamnei ISAC OTILIA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Caraş Severin. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii de valorificare a rezultatului obţinut la concursul de 
promovare efectivă în funcţii de execuţie din data de 26.11.2017 
formulată de doamna ISAC OTILIA, procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Caraş-Severin.(majoritate: 1 vot Admitere, 14 
voturi Respingere, 2 voturi Nule) 

5. 13711/2018 
• Hotarare nr. 

741 
• Hotarare nr. 

742  

CONCURSURI:  
1. Validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de 
conducere a judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, defăşurat în 
perioada 23 martie -28 iunie 2018.(598/3872/DRUO/2018) 
 
2.  Validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de 
conducere a procurorilor  la  parchetele de pe lângă  curţi de apel, tribunale şi 
judecătorii, defăşurat în perioada 23 martie -28 iunie 2018. 
(596/3872/DRUO/2018) 
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii 
de conducere a judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi 
judecătorii, organizat în perioada 23 martie - 28 iunie 2018, conform 
tabelului de clasificare din anexă la notă, publicat la data de 26 
iunie 2018. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii 
de conducere a procurorilor  la  parchetele de pe lângă  curţile de 
apel, tribunale şi judecătorii, organizat  în perioada 23 martie - 28 
iunie 2018, conform tabelului de clasificare anexat la 
notă.(unanimitate) 

6. 13887/2018 
• Hotarare nr. 

743  

CONCURSURI:  
Validarea rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din 
data de 20 mai 2018. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de 
Grefieri, organizat la data de 20 mai 2018, conform anexei nr.1 la 
nota direcţiei de specialitate. (15 voturi DA, 2 voturi Nule) 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât declararea ca 
admişi la Şcoala Naţională de Grefieri a candidaţilor menţionaţi în 
anexa II la nota direcţiei de specialitate, conform dispoziţiilor art.29 
alin.1 din Regulament. (16 voturi DA, 1 vot Nul) 

7. 13730/2018 
• Hotarare nr. 

744 
• Hotarare nr. 

745  

CONCURSURI:  
1. Organizarea unui concurs de admitere în magistratură, în condiţiile art. 33 alin. 
1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru ocuparea unor posturi vacante de judecător şi procuror. (DRUO nr. 
4/13584/2018) 
  
2. Propunerile privind componenţa comisiei de admitere a concursului de 
admitere în magistratură, în condiţiile art. 33 alin. 1) din Legea nr. 
303/2004,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propus a se 
organiza în perioada 10 iulie-16 octombrie 2018. 
  
 
Solutie 

1. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
concursului de admitere în magistratură, la Bucureşti,  în perioada 
10 iulie – 16 octombrie 2018, conform calendarului propus de INM 
şi DRUO (Anexa 1). (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul şi 
posturile de judecător care urmează a fi scoase la concursul de 
admitere în magistratură, conform anexei. (15 DA, 2 nule) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul şi 
posturile de procuror care urmează a fi scoase la concursul de 
admitere în magistratură, conform anexei. (15 DA, 2 nule) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a stabilit ordinea 
posturilor de judecător în privinţa cărora se poate dispune 
suplimentarea în condiţiile art. 25 alin.2 din Regulament, conform 
anexei.(16 DA, 1 nul)  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit 
ordinea  posturilor de procuror în privinţa cărora se poate dispune 
suplimentarea în condiţiile art. 25 alin.2 din Regulament, conform 
anexei.  (16 DA, 1 nul) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ordinea, 
condiţiile şi limitele în care se poate dispune suplimentarea, după 
cum urmează:  



8 
 

 în cazul incidenţei ambelor situaţii prevăzute de art.25 alin.2 
lit.a şi b, suplimentarea poate fi dispusă numai cu privire la 
posturile din listele suplimentare, cu aplicarea, după caz, la 
medii egale, a criteriilor de departajare prev. de art.25 alin.3 
din Regulament; (14 DA, 3 nule)  

 suplimentarea poate fi dispusă numai în limita posturilor de 
judecător şi procuror din listele suplimentare, care sunt 
efectiv vacante, adică nu au fost ocupate prin alte modalităţi 
până la data la care s-ar dispune suplimentarea; (15 DA, 2 
nule)  

 ordinea de suplimentare este ordinea din listele 
suplimentare;(14 DA, 3 nule)  

 la stabilirea numărului de posturi din listele suplimentare, 
distinct pentru instanţe şi parchete, corespunzător 
numărului de candidaţi admişi după cele două etape ale 
concursului şi care nu s-au încadrat în numărul de posturi 
scoase la concurs, se va avea în vedere ponderea pe care 
posturile scoase la concurs pentru instanţe, respectiv 
parchete o au în totalul posturilor scoase la concurs.(14 DA, 
3 nule)  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat (14 DA, 2 
nule, 1 amânare):  

 tematica şi bibliografia concursului, propuse de INM – 
Anexa 5;  

 metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului 
– Anexa 6; 

 metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării 
psihologice Anexa 7;  

 cererea tipizată de înscriere la concurs – Anexa 8;  
 taxa de înscriere la concurs în cuantum de 550 lei.  

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
componenţa comisiei de admitere a concursului de admitere în 
magistratură, organizat în perioada 10 iulie – 16 octombrie 2018. 
(unanimitate, după caz, majoritate) 

8. 13729/2018 
• Hotarare nr. 

746 
• Hotarare nr. 

747  

CONCURSURI:  
1. Organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii în 
perioada iulie-octombrie 2018. (DRUO 4/13583) 
  
2. Propunerile privind componenţa comisiei de admitere a concursului de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 10 iulie-30 
octombrie 2018. (DRUO 3/13583) 
 
Solutie 
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1. (Unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la 
Bucureşti, în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018, conform 
calendarului de desfăşurare a concursului propus de INM (Anexa 
1).  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

- numărul de locuri de auditori de justiţie scose la concurs – 300 
de locuri;  

- taxa de înscriere la concurs, în cuantum de 550 lei, conform 
propunerii INM;  

- tematica şi bibliografia de concurs propuse de INM (Anexa 2);  

- formularul tipizat al cererii de înscriere la concurs (Anexa 3);  

- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (Anexa 4);  

- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării 
psihologice (Anexa 5) ; 

- posibilitatea pentru absolvenţii facultăţilor de drept care susţin 
licenţa în perioada de înscriere sau ulterior perioadei stabilită 
pentru depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere 
la INM, de a depune dosarele de înscriere în perioada stabilită 
pentru înscriere conform calendarului de concurs, cu obligaţia 
depunerii adeverinţei de licenţă până la data de 20 august 2018.  

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
componenţa comisiei de admitere a concursului de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 10 iulie – 
30 octombrie 2018. (unanimitate, după caz, majoritate) 

9. 13606/2018 
• Hotarare nr. 

748  

Desemnarea psihologilor pentru testarea psihologică, respectiv reexaminare 
psihologică a candidaţilor la concursul de admitere în magistratură, sesiunea 
martie - iulie 2018. (344/3868/DRUO/2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat psihologii 
pentru testarea psihologică, respectiv reexaminare psihologică a 
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candidaţilor admişi după cele două etape ale concursului de 
admitere în magistratură, sesiunea 20 martie – 2 iulie 2018. 
(unanimitate, după caz, majoritate) 

10. 12972/2018 
• Hotarare nr. 

749 
• Hotarare nr. 

750  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:  
1. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind suspendarea din calitatea de 
personal de instruire colaborator extern pentru formare continuă. 
(12337/DRUO/2018) 
  
2. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind încetarea din calitatea de 
personal de instruire a unor formatori pentru formare iniţială şi/sau continuă. 
(12338/DRUO/2018) 
 
Solutie 

1.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a 
hotărât  suspendarea din calitatea de personal de instruire al Şcolii 
Naţionale de Grefieri, ca urmare a suspendării din profesie, a unor 
formatori colaboratori externi pentru fomare continua, conform 
propunerii SNG. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
din calitatea de personal de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri, 
ca urmare a suspendării din profesie a unor formatori pentru 
formare iniţială şi/sau continuă, conform propunerii SNG. 
(unanimitate)  

11. 13171/2018 
• Hotarare nr. 

751  

Vacantarea funcţiei de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri. 
(12967/DRUO/2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior a luat act de demisia doamnei judecător 
AMALIA ANDONE-BONTAŞ din funcţia de director adjunct al Şcolii 
Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea profesională 
continuă, începând cu data de 01.08.2018. (unanimitate) 

12. 12654/2018 
• Hotarare nr. 

752 
• Hotarare nr. 

753 
• Hotarare nr. 

754 
• Hotarare nr. 

755 
• Hotarare nr. 

756 
• Hotarare nr. 

757 
• Hotarare nr. 

758 

CONTESTAŢII:  
1. Contestaţia domnului ŢARI VLAD, judecător cu grad profesional de tribunal la 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, împotriva Hotărârii nr. 295/19.04.2018 a 
Secţiei pentru judecători. (6900/DRUO/2018) 
  
2. Contestaţia formulată de doamna procuror SITIAVU GEORGIANA,de la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, împotriva Hotărârii nr. 131/31.03.2018 a 
Secţiei pentru procurori. (2908/DRUO/2018) 
  
3. Contestaţia doamnei judecător COJOCARU PETRONELA ROXANA, 
împotriva Hotărârii nr. 330/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. 
(7056/DRUO/2018) 
  
4. Contestaţia doamnei judecător AIDA OANA POPESCU, împotriva Hotărârii nr. 
288/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (7273/DRUO/2018) 
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• Hotarare nr. 
759  

5. Contestaţia doamnei procuror OPREA LIGIA CARMEN, împotriva Hotărârii nr. 
94/13.03.2018 a Secţiei pentru procurori. (3223/2018) 
  
6. Contestaţia doamnei judecător OPRIŞAN VICA, împotriva Hotărârii 
nr.439/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători (8573/DRUO/2018) 
  
7. Contestaţia domnului judecător CRISTIAN DUMITRU, împotriva Hotărârii 
nr.413/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători (8684/DRUO/2018) 
  
8. Contestaţia doamnei judecător FERENCZ ADINA IULIA, împotriva Hotărârii 
nr.451/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători (8290/DRUO/2018) 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior a hotărât:  

1) respingerea contestaţiei formulate de domnul ŢARI VLAD, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Sectorului 
2 Bucureşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 295/19.04.2018. 
(unanimitate) 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna SITIAVU 
GEORGIANA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 131/31.03.2018.(unanimitate) 

3) respingerea contestaţiei formulate de doamna  judecător AIDA-
OANA POPESCU, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul 
Bucureşti,  împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 288/19.04.2018. 
(majoritate: 1 vot Admitere, 16 voturi Respingere) 

4) respingerea contestaţiei formulate de doamna OPREA LIGIA 
CARMEN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Ilfov, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 94/13.03.2018. (unanimitate) 

5) respingerea contestaţiei formulate de doamna OPRIŞAN VICA, 
judecător la Tribunalul Călăraşi, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.439/27.04.2018. 
(majoritate: 1 vot Admitere, 16 voturi Respingere)                                

6) respingerea contestaţiei formulate de domnul CRISTIAN 
DUMITRU, judecător la Judecătoria Giurgiu,  împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.413/27.04.2018. (unanimitate) 
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7) respingerea contestaţiei formulate  de doamna FERENCZ ADINA 
IULIA, judecător la Judecătoria Târgu Mureş,  împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.451/27.04.2018.(unanimitate)  

8) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în raport de soluţia 
Secţiei pentru judecători din data de 03.04.2018, a constatat ca 
rămasă fără obiect contestaţia formulată de doamna judecător 
COJOCARU PETRONELA ROXANA, judecător cu grad profesional 
de tribunal la Judecătoria Paşcani, preşedintele acestei instanţe, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 330/19.04.2018. (majoritate: 10 voturi pentru 
"constatare că rămasă fără obiect", 7 voturi pentru respingere, ca 
neîntemeiată) 

13. 12644/2018 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII:  
1. Transferul temporar al unui post vacant de judecător de la Judecătoria Zalău 
la Tribunalul Sălaj. (SJ) 
  
2. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bihor. 
(10998/DRUO/2018) 
  
3. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Marghita. 
(10995/DRUO/2018) 
  
4. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Petroşani. 
(12445/DRUO/2018) 
  
5. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. 
(12440/DRUO/2018) 
  
6. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Zalău şi 
Judecătoriei Jibou. (12657/DRUO/2018) 
  
7. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Cornetu.( 
12442/DRUO/2018) 
  
8. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Sibiu şi Tribunalului 
Hunedoara (12959/DRUO/2018) 
  
9. Acordarea avizului conform pentru revenirea postului vacant de judecător din 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Întorsura Buzăului în statul de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sfântu Gheorghe. (12660/DRUO/2018) 
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10. Acordarea avizului conform pentru revenirea postului vacant de judecător din 
statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Braşov în statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Făgăraş. (12665/DRUO/2018) 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru:  

1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei 
Zalău şi Tribunalului Sălaj, prin tranferul temporar al unui post 
vacant de judecător din statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Zalău, în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Sălaj, până la vacantarea unui post de execuţie la această din urmă 
instanţă, având în vedere Hotărârea Secţiei pentru judecători 
nr.673/14.06.2018; (majoritate: 16 voturi DA, 1 vot NU) 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Bihor, prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu 
studii superioare, în post de grefier gradul II; (unanimitate) 

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Marghita, prin transformarea unui post vacant de muncitor treapta 
I (personal contractual), în post de îngrijitor (personal 
contractual);(unanimitate)  

4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Petroşani, prin transformarea unui post de grefier gradul II, în post 
de grefier gradul I;(unanimitate)  

5) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier treapta I, în post 
de grefier treapta II;(unanimitate)  

6) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei 
Zalău şi Judecătorie Jibou, prin transferul unui post vacant de 
judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Zalău, 
în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Jibou; (unanimitate)  

7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Cornetu, prin transformarea unui post de grefier registrator 
debutant, în post de grefier registrator treapta II;(unanimitate)  

8) modificarea statelor de funcţii şi de personal al  Tribunalului 
Sibiu şi Tribunalului Hunedoara, după cum urmează:(unanimitate)  
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Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Tribunalul 
Sibiu 

1 Consilier clasa I, 
grad principal  

Consilier clasa I, 
grad superior 

Tribunalul 
Hunedoara 

1 Consilier, clasa I, 
grad principal  

Consilier, clasa I, 
grad superior 

9) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei 
Întorsura Buzăului şi Judecătoriei Sfântu Gheorghe, prin revenirea 
unui post vacant de judecător din statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Întorsura Buzăului,  în statul de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Sfântu Gheorghe, începând cu data de 
01.06.2018;(unanimitate)  

10) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei 
Făgăraş şi Tribunalului Braşov, prin revenirea unui post vacant de 
judecător din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Braşov 
în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Făgăraş, începând 
cu data de 01.06.2018.(unanimitate)  

14. 13240/2018 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISII DE EVALUARE:  
1. Modificarea componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. (11544/DRUO/2018) 
  
2. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea.(13143/2018) 
  
3.Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Slobozia. (13334/2018) 
  
4. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Roman.(13602/DRUO/2018) 
  
5. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Botoşani (13647/DRUO/2018) 
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
componenţa comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, după cum urmează: (unanimitate) 

Pentru Comisia de evaluare a procurorilor Secţiei de urmărie 
penală şi criminalistică:  
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- reînvesteşte pe doamna procuror GABRIELA ZLATA în calitate de 
membru desemnat;  

- reînvesteşte  pe doamna procuror DANIELA ANGHEL în calitate 
de membru supleant;  

Pentru Comisia de evaluare a procurorilor compartimentelor 
subordonate direct procurorului general:  

- reînvesteşte pe domnul procuror militar CLAUDIU ŞTEFAN 
CULEA în calitate de membru desemnat;  

Pentru Comisia de evaluare a procurorilor membri ai comisiilor 
parchetelor de pe lângă curţile de apel:  

- numeşte pe doamna procuror REYHAN MUSTAFA în calitate de 
membru desemnat;  

Pentru Comisia de evaluare  procurorilor Secţiei de resurse 
umane şi documentare:  

- numeşte pe domnul procuror MIRCEA CEZAR CIUCIULETE în 
calitate de membru desemnat;  

- numeşte pe doamna procuror DOINA ARMEAN în calitate de 
membru supleant;  

Pentru Comisia pentru evaluarea consilierilor procurorului general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:  

- reînvesteşte pe doamna procuror MIHAELA-LILIANA 
PĂPUREANU în calitate de membru desemnat. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de 
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea pe 
domnul procuror PĂTRANĂ CRISTIAN. (unanimitate) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Slobozia, după cum 
urmează:(unanimitate)  
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- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător 
OLTEANU ELENA, vicepreşedintele instanţei;  

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător 
CIOCAN NICOLAE MUGUREL. 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Roman, în sensul numirii în 
calitate de membru desemnat a doamnei judecător SAMSON 
IRINA-SIMONA.(unanimitate)  

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la  nivelul Judecătoriei Botoşani, în sensul 
numirii în calitate de membru desemnat a domnului judecător 
BANDOL IONUŢ DANIEL.(unanimitate)  

15. 13871/2018 PLÂNGERI PREALABILE:  
1. Plângerea prealabilă formulată de domnul PREDA IULIAN împotriva Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 364/27.03.2018.(22629/2018) 
 
2. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător BOGDAN CAMELIA,  în 
prezent suspendată din funcţie. (11937/2018) 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

1) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
domnul PREDA IULIAN  împotriva Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.364/27.03.2018; (unanimitate) 

2) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
doamna CAMELIA BOGDAN  privind revocarea protocolului CSM-
SRI încheiat în anul 2012. (16 voturi pentru respingere, ca 
inadmisibilă; 1 abţinere: doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, membru de drept al 
Consiliului Superior al Magistraturii) 

16. 13872/2018 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil 
proiectul de  Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.273/2004 privind procedura adopţiei.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

17. 12429/2018 Solicitarea Direcţiei economice şi administrativ - Serviciul salarizare şi buget de 
transformare a două posturi. ( 11555/DRUO/2018) 
Solutie 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, de principiu, 
transformarea următoarelor posturi din cadrul aparatului propriu 
al Consiliului Superior al Magistraturii:  

- postul nr.87 de consilier gradul IA – personal contractual din 
cadrul Direcţiei economice şi administrativ – Serviciul salarizare şi 
buget în funcţie publică de consilier clasa I, gradul profesional 
superior în cadrul aceluiaşi compartiment; (unanimitate) 

- postul nr.82 de consilier clasa I, gradul profesional superior – 
funcţie publică din cadrul Direcţiei economice şi administrativ – 
Serviciul salarizare şi buget în post de consilier gradul IA- personal 
contractual în cadrul aceluiaşi compartiment; (majoritate: 16 voturi 
DA, 1 vot NU) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transmiterea 
către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu documentaţia 
prevăzută de ordinul nr.4040/2012 al preşedintelui ANFP, în 
vederea obţinerii avizului asupra transformării posturilor 
menţionate, urmând ca Plenul Consiliului să fie reînvestit pentru 
aprobarea noii structurii organizatorice, în măsura obţinerii 
avizului prealabil şi obligatoriu al ANFP. (unanimitate) 

18. 13071/2018 Rectificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.486/15.05.2018. (13071/ST/2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât rectificarea 
articolelor 1, 2 şi 3 din dispozitivul Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.486/15.05.2018, în sensul că data 
promovării este 01.07.2018, iar nu 01.07.2019. (unanimitate) 

19. 13594/2018 Raportul seminarului "Digital Justice", organizat de Reţeaua Europeană a 
Consiliilor Judiciare, Amsterdam, 4 mai 2018. (724/DAERIP/2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului seminarului "Digital Justice", organizat de Reţeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare, Amsterdam, 4 mai 2018. 

20. 13595/2018 Raportul privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii 
la vizita de lucru la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi la Tribunalul Uniunii 
Europene, Luxembourg, 28-30 iunie 2018. (12285/DAERIP/2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului privind participarea reprezentanţilor Consiliului 
Superior al Magistraturii la vizita de lucru la Curtea de Justiţie a 
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Uniunii Europene şi la Tribunalul Uniunii Europene, Luxembourg, 
28-30 iunie 2018. 

21. 13603/2018 Raportul privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii 
la cea de-a 12 - a reuniune plenară a corespondenţilor naţionali ai Comisiei 
Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) din cadrul Consiliului Europei, 16 
mai 2018, Strasbourg. Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi 
programe completatoare privind reuniunea corespondenţilor naţionali CEPEJ, 
Strasbourg, 16 mai 2018. (2197/DAERIP/2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile 
propunerilor cuprinse în cadrul Raportului privind participarea 
reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 12 
- a reuniune plenară a corespondenţilor naţionali ai Comisiei 
Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) din cadrul Consiliului 
Europei, 16 mai 2018, Strasbourg. (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot 
NU, 1 vot NUL) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna 
judecător DIANA EPURE, director DAERIP, în calitate 
de  corespondent naţional CEPEJ. (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot 
NU, 2 voturi NULE) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat 
reprezentanţii aparatului tehnic în cadrul echipei de lucru: 

- reprezentant al DAERIP: doamna ALINA BĂRBULESCU, personal 
de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor; 
(unanimitate) 

- reprezentant DLDC: doamna  judecător LUMINIŢA FROICU, din 
cadrul Serviciului legislaţie şi documentare; (majoritate: 16 voturi 
DA, 1 vot NU) 

- reprezentant Serviciul de formare profesională şi Statistică 
Judiciară: doamna  judecător MARIANA FELDIOREANU. 
(unanimitate) 

22. 12583/2018 Cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar. (amânată în şedinţa 
Plenului din data de 14 iunie 2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, însuşindu-şi cererea  
de apărare a independenţei sistemului judiciar, a hotărât admiterea 
acesteia. (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că excesele 
de limbaj ale unor lideri politici, atât în discursul din cadrul  
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întrunirii publice „Stop abuzurilor din justiţie” din data de 
09.06.2018, cât şi din cadrul unei emisiuni tv din data de 10.06.2018, 
sunt de natură să afecteze independenţa sistemului judiciar. 

23. 12752/2018 Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător 
CAMELIA BOGDAN. (Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3875/IJ/1785/DIJ/2018) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna 
judecător CAMELIA BOGDAN. (4 voturi Admitere, 12 voturi 
Respingere, 1 abţinere: doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, 
preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii) 

24. 13910/2018 Organizarea evenimentului „Centenarul Marii Uniri - o istorie a justiţiei moderne, 
de la unitatea naţională la diversitatea europeană" - Alba Iulia 2018. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
evenimentului „Centenarul Marii Uniri – o istorie a justiţiei 
moderne, de la unitatea naţională la diversitatea europeană” – Alba 
Iulia, noiembrie 2018 (unanimitate) 

De asemenea Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
detaliile organizatorice şi a hotărât iniţierea demersurilor 
normative necesare.(unanimitate) 

25. 14000/2018 Organizarea unui concurs de promovare în funcţii de execuţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
concursului de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi 
procurorilor, la Bucureşti, la data de 16 septembrie 2018, conform 
calendarului propus de DRUO. (Anexa 1). (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât scoaterea la 
concurs de posturi pentru promovarea pe loc - judecători. (16 
voturi Admitere, 1 vot Respingere) şi a stabilit numărul de locuri pe 
grade de jurisdicţie şi alocarea pe materii de concurs, sub condiţia 
finanţării posturilor, conform anexei.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât scoaterea la 
concurs de posturi pentru promovarea pe loc – procurori. (16 
voturi Admitere, 1 vot Respingere) şi a stabilit numărul de locuri 
scoase la concurs corespunzătoare gradului profesional 
(Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchet 
de pe lângă curte de apel, parchet de pe lângă tribunal), sub 
rezerva suplimentării bugetului Ministerului Public.  
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit posturile 
vacante pentru promovarea efectivă în funcţii de execuţie la 
tribunale şi curţi de apel – Anexa 2. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
aprobării tematicii şi bibliografiei concursului.(unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat cererile tip de 
înscriere la concursul de promovare în funcţii de execuţie a 
judecătorilor şi procurorilor. (unanimitate) 

26. 14100/2018 Solicitarea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie cuprinsă în adresa nr.13979/C/1160/03.07.2018;  
 
  
 
Solutie 

După suplimentarea ordinii de zi a acestei şedinţe, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie cuprinsă în adresa 
nr.13979/C/1160/03.07.2018. (8  voturi pentru Admitere; 9 voturi 
pentru Respingere) 

27. 14101/2018 Solicitarea formulată de doamna judecător Gabriela Baltag, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la referiri critice făcute de procurori 
din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cuprinse în note de informare legate 
de legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti definitive de achitare, inclusiv 
referiri cu privire la judecători.  
 
După suplimentarea ordinii de zi a acestei şedinţe, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
solicitării formulate de doamna judecător Gabriela Baltag, membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la referiri critice 
făcute de procurori din cadrul Direcției Naţionale Anticorupţie, 
cuprinse în note  de informare legate de legalitatea şi temeinicia 
hotărârilor judecătoreşti definitive de achitare, inclusiv referiri cu 
privire la judecători. 

 

 

 

 


