
 
 

PLENUL 
Ordinea de zi soluționată din 17 septembrie 2019, ora: 14:30 

 

Punctul 1 9380/2019 

Solicitarea de suplimentare a numărului de posturi pentru concursul de promovare în funcţii de 
execuţie din data de 16.09.2018 - promovare pe loc pentru curtea de apel (2/8381/2019) 
 
Solicitarea formulată de doamna STANCIU MARIANA, judecător la Judecătoria Călăraşi, de 
suplimentare a numărului  de posturi pentru concursul de promovare în funcţii de execuţie din data de 
16.09.2018 - promovare pe loc pentru tribunal (14163/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
doamnei judecător AUSTRIANU  ELENA ALINA, de la Judecătoria Câmpulung, şi a 
domnului judecător ION BOGDAN CONSTANTIN, de la Tribunalul Argeş, de 
suplimentare a numărului de posturi pentru concursul de promovare în funcţii de 
execuţie din data de 16.09.2018 - promovare pe loc pentru curtea de apel. 
(majoritate: 3 voturi pentru Admitere, 16 voturi pentru Respingere) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
formulate de doamna STANCIU MARIANA, judecător la Judecătoria Călăraşi, de 
suplimentare a numărului de posturi pentru concursul de promovare în funcţii de 
execuţie din data de 16.09.2018 - promovare pe loc pentru tribunal. (majoritate: 1 
vot pentru Admitere, 18 pentru Respingere) 

Hotărârea nr. 115 
Hotărârea nr. 116 

Punctul 2 12499/2019 

Validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din 
cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, desfăşurat în perioada 11 aprilie - 
15 iunie 2019 şi numirea în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât amânarea discutării punctului 
sus-menţionat. (majoritate: 10 voturi pentru amânare, 9 voturi împotriva amânării) 

Punctul 3 12502/2019 

Validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie, organizat în perioada 15 mai - 18 iunie 2019 şi numirea 
candidatului admis în funcţia de procuror şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât amânarea discutării punctului 
sus-menţionat. (majoritate: 10 voturi pentru amânare, 9 voturi împotriva amânării) 

Punctul 4 13541/2019 
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Propunerile Institutului Naţional al Magistraturii, privind tematica, bibliografia, modalitatea de 
examinare şi calendarul de desfăşurare pentru examenul de absolvire a INM sesiunea 2019 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile formulate de 
Institutul Naţional al Magistraturii pentru examenul de absolvire a INM, sesiunea 
2019, privind tematica,  bibliografia, modalitatea de examinare şi  calendarul de 
desfăşurare, anexă la nota completatoare. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 117 

Punctul 5 13257/2019 

CONCURSURI 
1. Organizarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (DRUO nr.10805/2019) 
  
2. Propunerile privind componenţa comisiei de admitere a concursului de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii (DRUO nr.10805/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât organizarea concursului de 
admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, conform  calendarului 
de desfăşurare a concursului propus de Direcţia resurse umane şi organizare – 
Biroul concursuri (anexa 1) la nota completatoare. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate:18 voturi DA, 1 vot NUL) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

-numărul de locuri scoase la concurs, respectiv 300  locuri de auditori de justiţie 
(200 posturi de judecător şi 100 posturi de procuror) şi 7 posturi de personal 
asimilat judecătorilor şi procurorilor (2 posturi în cadrul Institutului Naţional al 
Magistraturii, 1 post  la Biroul juridic al  Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie,1 post la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, 2 posturi la Agenţia Natională de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate şi 1 post la Serviciul Juridic din cadrul Direcţiei Naţionale de 
Probaţiune); (unanimitatea voturilor valabil exprimate:18 voturi DA, 1 NUL, după 
caz, majoritate: 17 voturi Da, 1 vot NU, 1 vot NUL) 

- taxa de înscriere la concurs  în cuantum de 650 lei, conform propunerii Institutului 
Naţional al Magistraturii; (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 18 voturi DA, 1 
vot NUL) 

- tematica şi bibliografia de concurs propuse de Institutul Naţional al 
Magistraturii, cu menţiunea că în vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor putea 
consulta  lucrări de specialitate sau orice altă documentaţie ce va fi adusă la zi în raport 
cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea 
concursului ( anexa 2 ). (unanimitatea voturilor valabil exprimate:18 voturi DA, 1 vot 
NUL) 

-  formularul tipizat al cererii de înscriere la concurs (anexa 3);(unanimitatea 
voturilor valabil exprimate:18 voturi DA, 1 vot NUL) 
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- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii (anexa 4); (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate:18 voturi DA, 1 vot NUL) 

- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice (anexa 
5); (unanimitatea voturilor valabil exprimate:18 voturi DA, 1 vot NUL) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 
comisiei de admitere a concursului de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii. (unanimitate, după caz, majoritate) 

Hotărârea nr. 118 
Hotărârea nr. 119 

Punctul 6 15297/2019 

Suplimentarea posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură, desfăşurat în 
perioada 28 martie - 8 iulie 2019, conform dispoziţiilor art.25 din Regulament (DRUO 
nr.348/5773/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a hotărât suplimentarea posturilor 
scoase la concursul de admitere în magistratură, din perioada 28 martie - 8 iulie 
2019, cu un număr de 114 posturi, după cum urmează: 68  posturi de judecător 
(unanimitate) şi  46 posturi de procuror (majoritate: 18 pentru admitere, 1 vot 
pentru respingere) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturi a aprobat lista de posturi  suplimentare 
– judecători: (unanimitate) 

Număr de ordine prioritară Instanţa Număr posturi 

1 Judecătoria Vaslui 1 

2 Judecătoria Găeşti 1 

3 Judecătoria Călăraşi 1 

4 Judecătoria Mangalia 1 

5 Judecătoria Galaţi 1 

6 Judecătoria Drobeta Turnu Severin 1 

7 Judecătoria Piatra Neamţ 1 

8 Judecătoria Bârlad 1 

9 Judecătoria Brăila 2 

10 Judecătoria Târgu Jiu 1 

11 Judecătoria Slobozia 1 

12 Judecătoria Satu Mare 1 

W
W

W
.JU

RI.R
O

https://emap.csm1909.ro/Download.aspx?FileId=1154000000930210
https://emap.csm1909.ro/Download.aspx?FileId=1154000000930212


13 Judecătoria Sighişoara 1 

14 Judecătoria Paşcani 1 

15 Judecătoria Buzău 2 

16 Judecătoria Focşani 2 

17 Judecătoria Hunedoara 1 

18 Judecătoria Reghin 1 

19 Judecătoria Vălenii de Munte 1 

20 Judecătoria Horezu 1 

21 Judecătoria Caransebeş 1 

22 Judecătoria Târgu Neamţ 1 

23 Judecătoria Săveni 1 

24 Judecătoria Negreşti Oaş 1 

25 Judecătoria Târgu Cărbuneşti 1 

26 Judecătoria Carei 1 

27 Judecătoria Oneşti 1 

28 Judecătoria Făurei 1 

29 Judecătoria Suceava 1 

30 Judecătoria Şimleu Silvaniei 1 

31 Judecătoria Brezoi 1 

32 Judecătoria Năsăud 1 

33 Judecătoria Gheorgheni 1 

34 Judecătoria Luduş 1 

35 Judecătoria Vatra Dornei 1 

36 Judecătoria Călăraşi 1 

37 Judecătoria Zimnicea 1 

38 Judecătoria Panciu 1 

39 Judecătoria Măcin 1 

40 Judecătoria Târgu Bujor 1 

41 Judecătoria Vânju Mare 1 

42 Judecătoria Huşi 1 
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43 Judecătoria Odorheiu Secuiesc 1 

44 Judecătoria Motru 1 

45 Judecătoria Negreşti Oaş 1 

46 Judecătoria Feteşti 1 

47 Judecătoria Mangalia 1 

48 Judecătoria Drobeta Turnu Severin 1 

49 Judecătoria Roman 1 

50 Judecătoria Urziceni 1 

51 Judecătoria Bicaz 1 

52 Judecătoria Brăila 1 

53 Judecătoria Reşiţa 1 

54 Judecătoria Galaţi 1 

55 Judecătoria Săveni 1 

56 Judecătoria Brezoi 1 

57 Judecătoria Reghin 1 

58 Judecătoria Salonta 1 

59 Judecătoria Piatra Neamţ 2 

60 Judecătoria Slobozia 1 

61 Judecătoria Satu Mare 2 

62 Judecătoria Corabia 1 

63 Judecătoria Deva 1 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat lista de posturi  suplimentare 
– procurori: (majoritate: 15 voturi DA, 2 voturi NU, 2 voturi NULE, respectiv 15 voturi 
DA, 3 voturi NU, 1 vot NUL) 

 Unitate de parchet (ordine de prioritate) Nr. posturi 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu 1 
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1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Topliţa 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Băileşti 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Agnita 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani 1 
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1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc 2 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuş 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte 2 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Găeşti 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva 2 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăştie 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin 1 

1.  Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti 1 

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat următoarele: 

- numărul de locuri să fie egal cu numărul candidaţilor declaraţi admişi după 
verificarea îndeplinirii condiţiilor privind buna reputaţie, de a fi apt din punct de 
vedere medical şi psihologic; (unanimitate) 

- în cazul în care există candidaţi respinşi la examinarea medicală, testarea 
psihologică sau care nu îndeplinesc condiţia de bună reputaţie, lista de 
posturi  suplimentare se va restrânge în ordinea inversă algoritmului prevăzut la 
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art.2 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.54/2019. 
(unanimitate) 

Hotărârea nr. 120 

Punctul 7 15082/2019 

Desemnarea psihologilor pentru testarea psihologică, respectiv reexaminarea psihologică a 
candidaţilor la concursul de admitere în magistratură, sesiunea 28 martie - 08 iulie 2019 
(DRUO nr.304/5773/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât desemnarea psihologilor 
(membri/supleant) pentru realizarea testării psihologice, respectiv reexaminarea 
psihologică a candidaţilor la concursul de admitere în magistratură, sesiunea 28 
martie - 08 iulie 2019. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 121 

Punctul 8 17705/2019 

Organizarea concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de execuţie din cadrul Secţiei 
pentru investigarea infracţiunilor din justiţie 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât amânarea discutării punctului 
sus-menţionat. (majoritate: 10 voturi pentru amânare, 9 voturi împotriva amânării) 

Punctul 9 10815/2019 

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 
1.Propunerea Institutului Naţional al Magistraturii de încetare a calităţii de formator colaborator la disciplina 
Drept constituţional a doamnei ELENA SIMINA TĂNĂSESCU, profesor universitar la Facultatea de Drept 
a Universităţii din Bucureşti (10291/2019) 

2. Propunerea de numire în calitate de formator cu normă întreagă la Institutul Naţional al Magistraturii a 
domnului procuror militar ALEXANDRU-BOGDAN GEORGESCU la disciplina "Criminalistică" (DRUO 
nr.10774/2019) 

3.Propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, referitoare la validarea rezultatelor procedurii de selecţie 
şi înaintarea către Consiliul Superior al Magistraturii a propunerii de numire în calitatea de formator a 
doamnei judecător IOANA BOGDAN 

4. Propunerea de numire în calitatea de formator cu normă întreagă la Institutul Naţional al 
Magistraturii (2/12989/2019) 

5 . Propunerea de încetare a  calităţii de coordonator de practică al Institutului Naţional al 
Magistraturii (2/12990/2019) 

6. Propunerea de încetare a calităţii de formator al Institutului Naţional al Magistraturii (17616/2019) 

  
Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea calităţii de 
formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei ELENA 
SIMINA TĂNĂSESCU la disciplina Drept constituţional. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat numirea în calitatea de 
formator cu normă întreagă la Institutul Naţional al Magistraturii, la disciplina 
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„Criminalistică”, a domnului procuror militar ALEXANDRU-BOGDAN 
GEORGESCU, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. 
(majoritate: 11 voturi Da, 7 voturi Nu, 1 vot Nul) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat numirea în calitate de 
formator cu normă întreagă la disciplina Drept penal şi Drept procesual penal a 
doamnei IOANA BOGDAN, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
(majoritate:14 voturi Da, 5 voturi Nu) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat numirea în calitate de 
formator cu normă întreagă la disciplina Drept civil şi Drept procesual civil a 
doamnei DELIA NARCISA THEOHARI, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 
(majoritate:15 voturi Da, 4 voturi Nu) 

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat încetarea calităţii de 
coordonator de practică al Institutului Naţional al Magistraturii pentru următoarele 
persoane: (unanimitate) 

  

  

- 1). Judecător Emilia Mădulărescu, Curtea de Apel București, detașată la Consiliul Superior 

al Magistraturii, coordonator de practică la Judecătoria Sectorului 1 București; 

- 2). Judecător Georgeana Viorel, Tribunalul București, coordonator de practică la 

Judecătoria Sectorului 2 București; 

- 3). Judecător Ioana Bogdan, Curtea de Apel Constanța, coordonator de practică la 

Judecătoria Sectorului 2 București; 

- 4). Judecător Andreea Tănase, Curtea de Apel București, coordonator de practică la 

Judecătoria Sectorului 3 București; 

- 5). Judecător Viorela Isabela Iliescu, Tribunalul București, coordonator de practică la 

Judecătoria Sectorului 3 București; 

- 6). Judecător Claudiu Eduard Corobană, Tribunalul București, coordonator de practică la 

Judecătoria Sectorului 3 București, detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii; 

- 7). Judecător Marius Badea Tudose, Judecătoria Sectorului 3 București, detașat la Consiliul 

Superior al Magistraturii, coordonator de practică la Judecătoria Sectorului 3 București; 

- 8). Judecător Corina Pușchin, președintele Tribunalului București, coordonator de 

practică la Judecătoria Sectorului 4 București; 

- 9). Judecător Florin Vîlceanu, Tribunalului București, coordonator de practică la 

Judecătoria Sectorului 4 București; 

- 10). Judecător Elena Veronica Andreea Iura, Curtea de Apel București, coordonator de 

practică la Judecătoria Sectorului 5 București; 

- 11). Judecător Lucreția Albertina Postelnicu, Curtea de Apel București, coordonator de 

practică la Judecătoria Sectorului 6 București; 
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- 12). Judecător Diana Beldianu, Inspecția Judiciară, coordonator de practică la Judecătoria 

Sectorului 6 București; 

- 13). Procuror Gabriela Ușurelu, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, coordonator 

de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București; 

- 14). Procuror Cristian Mihai Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 

coordonator de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București; 

- 15). Procuror Dan Chiujdea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, 

detașat la Consiliul Superior al Magistraturii, coordonator de practică la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Sectorului 1 București; 

- 16). Procuror Mihaela Ramona Beldie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 

București, detașată la Direcția Națională Anticorupție, coordonator de practică la Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București; 

- 17). Procuror Corina Paraschivescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, 

coordonator de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București; 

- 18). Procuror Tatiana Toader, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, coordonator de practică la Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București; 

- 19). Procuror Marian Trușcă, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, coordonator de 

practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București; 

- 20). Procuror Anca Toader, Parchetul de pe lângă Tribunalul București, coordonator de 

practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București; 

- 21). Procuror Eugen Păun, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și 

Terorism, coordonator de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 

București; 

- 22). Procuror Petre Voinescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, detașat la Agenția 

Națională de Administrare Fiscală, coordonator de practică la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 5 București; 

- 23). Procuror Paula Despina Georgescu Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 

București, detașată la Consiliul Superior al Magistraturii, coordonator de practică la 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București; 

- 24). Judecător Mirela Cătălina Pop, Curtea de Apel Alba Iulia – Secția conflicte de muncă 

și asigurări sociale, coordonator de practică la Judecătoria Alba Iulia; 

- 25). Judecător Adriana Maria Grozav, Tribunalul Alba, coordonator de practică la 

Judecătoria Alba Iulia; 

- 26). Judecător Bianca Maria Lazăr, Tribunalul Hunedoara, coordonator de practică la 

Judecătoria Sibiu; 
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- 27). Judecător Florica Tanța Piroș, Tribunalul Sibiu, coordonator de practică la 

Judecătoria Sibiu; 

- 28). Procuror Vasile Luha, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, coordonator 

de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia; 

- 29). Judecător Ramona Grațiela Milu, Curtea de Apel Brașov,  coordonator de practică la 

Judecătoria Brașov; 

- 30). Judecător Cristina Marilena Moisă, Curtea de Apel Brașov,  coordonator de practică 

la Judecătoria Brașov; 

- 31). Procuror Claudiu Constantin Sandu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, 

coordonator practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov; 

- 32). Procuror Raluca Mirică, Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, coordonator 

practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov, SUSPENDATĂ DIN CALITATEA 

DE COORDONATOR DE PRACTICĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI SUPERIOR 

AL MAGISTRATURII NR. 1228 DIN DATA DE 24.11.2015; 

- 33). Judecător Ioana Pășculeț, Curtea de Apel Cluj, coordonator de practică la Judecătoria 

Cluj Napoca; 

- 34). Judecător Ioan Gaga, Tribunalul Cluj, coordonator de practică la Judecătoria Cluj 

Napoca; 

- 35). Judecător Eugen Gheorghe Crișan, judecătoria Cluj Napoca, coordonator de practică 

la Parchetul de pe lângă judecătoria Cluj Napoca. A fost recrutat ca procuror pentru 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca, ulterior transferat ca judecător la 

Judecătoria Cluj; 

- 36). Judecător Mihail Stănescu Sas, Curtea de Apel Constanța, coordonator de practică la 

Judecătoria Constanța; 

- 37). Procuror Camelia Mădălina Hira, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă 

Organizată și Terorism Constanța, coordonator de practică la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Constanța; 

- 38). Procuror Mihai Alexandru Stanciu, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă 

Organizată și Terorism Constanța, coordonator de practică la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Constanța; 

- 39). Judecător Rodica Dobrin, Tribunalul Dolj, coordonator de practică la Judecătoria 

Craiova; 

- 40). Procuror Eugen Cristian Grigorie, Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, coordonator 

practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova; 

- 41). Procuror Andreea Crenguța Lionte, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, 

detașată la Inspecția Judiciară, coordonator practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Craiova; 

W
W

W
.JU

RI.R
O



- 42). Procuror Mihaela Loredana Teodorescu, Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, 

coordonator de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu; 

- 43). Judecător Mihaela Kolaritz, Curtea de Apel Galați, coordonator de practică la 

Judecătoria Galați; 

- 44). Judecător Georgeta Lăcrămioara Gafta, Tribunalul Iași, coordonator de practică la 

Judecătoria Iași; 

- 45). Judecător Monenci Cristian, Tribunalul Bihor, coordonator de practică la Judecătoria 

Oradea; 

- 46). Judecător Ilenuța Bădiceanu, Tribunalul Argeș, coordonator de practică la 

Judecătoria Pitești; 

- 47). Judecător Ovidiu Corneliu Șologon, Tribunalul Prahova, coordonator de practică la 

Judecătoria Ploiești; 

- 48). Procuror Aurelian Mihăilă, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, 

coordonator de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, SUSPENDAT DIN 

CALITATEA DE COORDONATOR DE PRACTICĂ PRIN HOTĂRÂREA 

CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII NR. 978 DIN DATA DE 23.08.2016; 

- 49). Judecător Iulia Gabriela Lulciuc, Curtea de Apel Suceava, coordonator de practică la 

Judecătoria Suceava; 

- 50). Judecător Teodora Albu, Tribunalul Târgu Mureș, coordonator de practică la 

Judecătoria Târgu Mureș; 

- 51). Judecător Mihai Andrei Bălan, Judecătoria Timișoara, membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii, coordonator de practică la Judecătoria Timișoara; 

- 52). Judecător Magdalena Dietrich, Tribunalul Timiș, coordonator de practică la 

Judecătoria Timișoara; 

- 53). Judecător Mircea Crețu, Curtea de Apel Timișoara, coordonator de practică la 

Judecătoria Timișoara; 

- 54). Procuror Ionela Crina Balan, Direcția Națională Anticorupție Timișoara, coordonator 

de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara; 

- 55). Procuror Sorin Bosnea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara, coordonator 

de practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara; 

- 56). Procuror Lavinia Rus, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj, coordonator de 

practică la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara; 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat încetarea calităţii de 
formator al Institutului Naţional al Magistraturii pentru doamna judecător CECILIA 
JABRE. (unanimitatea voturilor valabil exprimate:18 voturi Da, 1 vot Nul) 

Hotărârea nr. 122 
Hotărârea nr. 123 
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Hotărârea nr. 124 
Hotărârea nr. 125 
Hotărârea nr. 126 
Hotărârea nr. 126 Bis 

Punctul 10 12726/2019 

Propunerile Institutului Naţional al Magistraturii de folosire în mod excepţional a unor 
specialişti la seminarele pe tema: "Aspecte de drept penal întâlnite în procedura insolvenţei 
în procedura executării silite" şi "Conferinţa de lansare a cursului on line HELP - Data 
protection and privacy rights" 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a aprobat solicitarea Institutului 
Naţional al Magistraturii de folosire în mod excepţional a unor specialişti, pentru 
următoarele seminare, după cum urmează: (majoritate, după caz, unanimitatea 
voturilor valabil exprimate; 1 abţinere: doamna judecător Evelina Oprina, membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii) 

  
 

„Aspecte de drept penal întâlnite în 

procedura insolvenţei şi în procedura 

executării silite”,  organizată la Bucureşti, 

în perioada 10-11 iunie  2019, cu suportarea 

din bugetul INM a costurilor aferente 

participării la seminar: 

Domnul VASILE BOZEŞAN, judecător, 

vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov; 

(majoritate:17 voturi DA, 1 vot NUL, 1 

abţinere) 

Doamna EVELINA MIRELA OPRINA, 

judecător, prof.univ.dr., membru ales al 

Consiliului Superior al Magistraturii; 

(majoritate:16 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL, 

1 abţinere) 

Domnul DRAGOŞ PÂRGARU, coordonator de 

seminar la disciplinele Drept penal, Partea 

specială şi Criminologie, Facultatea de Drept, 

Universitatea Bucureşti; (unanimitatea 

voturilor valabil exprimate: 18 voturi DA, 1 

abţinere) 

Doamna ANDRA ROXANA TRANDAFIR, 

lector univ.dr. Facultatea de Drept, 

Universitatea Bucureşti; (unanimitatea 

voturilor valabil exprimate:18 voturi DA, 1 

abţinere) 

„Conferinţa de lansare a cursului on line 

HELP – Data protection and privacy rights”, 

organizată la Bucureşti, în perioada 18-19 

iunie 2019, cu suportarea din bugetul 

proiectului gestionat de INM a costurilor 

aferente participării (cazare şi masă): 

Doamna ANA-MARIA TELBIS, coordonator 

de proiect HELP în UE, Programul HELP al 

Consiliului Europei; (unanimitatea voturilor 

valabil exprimate:18 voturi DA, 1 abţinere) 

Doamna RAMONA TOMA, avocat, Grefa 

Curţii Europene a Drepturilor 
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Omului; (unanimitatea voturilor valabil 

exprimate:18 voturi DA, 1 abţinere) 

Domnul MATTEO LUCCHETTI, director de 

programe, Biroul de programe în domeniul 

cybercrime (C-PROC) din cadrul Consiliului 

Europei; (unanimitatea voturilor valabil 

exprimate:18 voturi DA, 1 abţinere) 

Domnul PETER KIMPIAN, consilier, Unitatea 

pentru Protecţia Datelor din cadrul Consiliului 

Europei; (unanimitatea voturilor valabil 

exprimate:18 voturi DA, 1 abţinere) 

Domnul ALEXANDROS-IOANNIS 

KARGOPOULUS, judecător, expert naţional 

detaşat la Agenţia pentru Drepturile 

Fundamentale a UE, Departamentul cercetare şi 

date; (unanimitatea voturilor valabil 

exprimate:18 voturi DA, 1 abţinere) 

Hotărârea nr. 127 

Punctul 11 11930/2019 

Completarea Programului de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 
2019 cu două conferinţe regionale organizate în colaborare cu Institutul Naţional de Pregătire 
a Practicienilor în Insolvenţă (DRUO nr.10793/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea Programului de 
formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2019 cu două 
conferinţe regionale organizate în colaborare cu Institutul Naţional de Pregătire a 
Practicienilor în Insolvenţă, ce urmează să se desfăşoare în toamna acestui an. 
(unanimitate) 

Hotărârea nr. 128 

Punctul 12 13856/2019 

Validarea rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 19 
mai 2019 (DRUO nr.25982/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatelor 
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, organizat la data de 19 mai 
2019, conform tabelului de clasificare din anexa nr.1 la nota direcţiei de 
specialitate. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea candidatului 
VOINEA CRISTIAN. (unanimitate) 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât declararea ca admişi la Şcoala 
Naţională de Grefieri a candidaţilor menţionaţi în anexa 2, conform dispoziţiilor 
art.29 alin.1 din Regulament. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune aplicarea 
dispoziţiilor art.26 alin. 2- 4 din Regulament, pentru membrii comisiei de elaborare 
a subiectelor numiţi pentru disciplina organizare judiciară, prin imposibilitatea de 
a mai face parte din comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.  (majoritate, 
după caz, 13 voturi DA, 6 voturi NU; 11 voturi DA, 4 voturi NU, 4 voturi NULE) 

Hotărârea nr. 129 

Punctul 13 11933/2019 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI 
1. Propunerea Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire, 
colaborator extern, pentru formare continuă (DRUO nr.10657/2019) 
  
2. Propunerile formulate de Şcoala Naţională de Grefieri referitoare la numirea unor candidaţi în 
calitate de personal de instruire propriu/colaborator extern, în cadrul formării iniţiale (DRUO 
nr.11580/2019) 
  
3.Propunerile formulate de Şcoala Naţională de Grefieri, referitoare la numirea unor candidaţi în 
calitate de personal de instruire colaborator extern pentru formarea continuă (1/13430/2019)  
  
4.Propunerile formulate de Şcoala Naţională de Grefieri, referitoare la aprobarea completării 
Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din instanţele 
judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea pentru anul 2019  (1/13428/2019)  
  
5.Numirea în calitate de personal de instruire colaborator extern pentru formarea iniţială a 
candidatului selectat în cadrul procedurii de recrutare declanşate în baza hotărârii Consiliului de 
conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri nr. 25/27.06.2019 (15154/2019) 
 
6.Completarea reţelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri(15155/20195) 
Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea Şcolii Naţionale 
de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire, colaborator extern, 
pentru formare continuă, a următoarelor persoane, şi, în consecinţă, completarea 
reţelei de formatori a SNG pentru formarea profesională continuă pentru anul 2019, 
după cum urmează: 

La disciplina „Drept 

procesual civil”: 

Domnul judecător MURGOCI-LUCA AURELIAN-MARIAN, 

preşedintele Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti; (unanimitate) 

Doamna judecător BARBU LAVINIA ELENA, de la Judecătoria 

Târgovişte; (unanimitate) 

Domnul judecător NECULA RADU-MIHAI, de la Tribunalul 

Prahova; (unanimitate) 
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Domnul grefier BURLACU CIPRIAN-IONEL, de la Curtea de 

Apel Bucureşti; (unanimitate) 

La disciplina „Drept 

procesual penal – 

instanţe”: 

Domnul judecător MAGDALENA NICOLAE-CĂTĂLIN, 

preşedintele Secţiei penale a Tribunalului Bucureşti; 

(unanimitate) 

Domnul judecător STOICESCU MIHNEA-VALENTIN, de la 

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti;(unanimitate) 

Doamna judecător DAMASCHIN ALEXANDRINA-ROXANA, 

de la Judecătoria Oneşti; (unanimitate) 

Doamna grefier BERNAD EMESE, de la Curtea de Apel Braşov; 

(unanimitate) 

La disciplina „Drept 

procesual penal – 

parchete”: 

Doamna procuror DĂRÂNGĂ IOANA-CODRUŢA, de la 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti; (majoritate: 16 

voturi Da, 2 voturi Nu, 1 vot Nul) 

Doamna grefier DOBRIN MIHAELA-MARIA, de la Direcţia de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism – ST  Piteşti; (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 

18 voturi Da, 1 vot Nul) 

La disciplina „Cooperare 

judiciară internaţională 

în materie civilă”: 

Doamna grefier CIUCIU BEATRICE-VALENTINA, de la 

Judecătoria Tecuci;  (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 

18 voturi Da, 1 vot Nul) 

La disciplina „Cooperare 

judiciară internaţională 

în materie penală”: 

Doamna grefier BERNAD EMESE, de la Curtea de Apel 

Braşov;  (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 18 voturi Da, 

1 vot Nul) 

La disciplina „Executări 

civile”: 

Doamna judecător GRĂDINESCU MARIANA, de la Tribunalul 

Vrancea;  (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 18 voturi 

Da, 1 vot Nul) 

La disciplina „Executări 

penale”: 

Doamna judecător DAMASCHIN ALEXANDRINA-ROXANA, 

de la Judecătoria Oneşti;  (unanimitatea voturilor valabil 

exprimate: 18 voturi Da, 1 vot Nul) 

2.  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat  act de solicitarea formulată de 
doamna RAMONA-ADRIANA ALEXE, procuror şef al Secţiei judiciare penale din 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, de renunţare la numirea în 
calitate de personal de instruire propriu al Şcolii Naţionale de Grefieri. 
(unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea Şcolii Naţionale 
de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire colaborator extern 
pentru formarea iniţială, la disciplina Managementul activităţii grefierului în 
procesul penal,  a doamnei IONELA-ROXANA GHIŢĂ, prim-grefier al Secţiei penale 
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din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, şi, în consecinţă, completarea reţelei 
de formatori a SNG pentru formarea iniţială, pentru anul 2019.(unanimitate) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile formulate de 
Şcoala Naţională de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
colaborator extern pentru formarea continuă, a următoarelor persoane şi, în 
consecinţă, completarea reţelei de formatori a SNG pentru formare continuă, 
pentru anul 2019, după cum urmează: 

- doamna MIHUŢ MARIA – CRISTINA, prim-procuror adjunct la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, la disciplina Drept procesual penal 
(pentru parchete); (majoritate: 15 voturi Da, 4 voturi Nu) 

  

- domnul procuror RESMERIŢĂ CLEMENT-MIHAI, de la Direcţia Naţională 
Anticorupţie, structura centrală, la disciplina Drept procesual penal (pentru 
parchete); (majoritate: 15 voturi Da, 4 voturi Nu) 

- doamna grefier TEODORESCU NICOLETA-CARMEN, de la Direcţia Naţională 
Anticorupţie, structura centrală, la disciplina Drept procesual penal (pentru 
parchete); (majoritate: 15 voturi Da, 4 voturi Nu) 

- doamna grefier LEFTER GINA-VALENTINA, de la Judecătoria Focşani, la 
disciplina Executări civile; (majoritate: 18 voturi Da, 1 vot Nu) 

- domnul OANEA IULIAN, specialist IT în cadrul Judecătoriei Bârlad, la disciplina 
ECRIS (pentru instanţe), specializarea ECRIS civil; (majoritate: 18 voturi Da, 1 vot 
Nu) 

- domnul ROIESCU MIHAI, specialist IT în cadrul Tribunalului Caraş-Severin, la 
disciplina ECRIS (pentru instanţe), specializarea ECRIS civil; (majoritate: 18 voturi 
Da, 1 vot Nu) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea Şcolii Naţionale 
de Grefieri privind completarea Programului de formare profesională continuă a 
personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe 
lângă acestea pentru anul 2019, după cum urmează: 

- organizarea unui număr de 5 seminarii, ce se vor desfăşura în perioada octombrie 
– noiembrie 2019, din care 4 pe tema „Management”, adresate personalului auxiliar 
cu funcţii de conducere şi 1 seminar pe tema „Cooperării judiciare internaţionale 
în materie civilă”, pentru grefierii cu atribuţii specifice în acest 
domeniu.(majoritate: 18 voturi DA, 1 vot NU) 

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat numirea în calitate de 
personal de instruire – colaborator extern pentru formarea iniţială la 
disciplina „Managementul activităţii grefierului”  pentru grupele de grefieri pentru 
instanţe, a doamnei BACIU MAGDALENA- PETRONELA, grefier la Tribunalul 
Bucureşti – Secţia I penală şi, în consecinţă, completarea reţelei de formatori a 
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Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea iniţială pentru anul 2019, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.101/04.06.2019. (unanimitate) 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea reţelei de 
formatori  a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională continuă 
pentru anul 2019, cu următorii formatori de la disciplina Management judiciar: 

- doamna IULIANA MARILENA CIOLCĂ, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti; (majoritate: 15 voturi Da, 4 voturi Nu) 

- doamna ISAC OTILIA IOLANDA ELENA, procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Caraş-Severin, delegată prim procuror al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Oraviţa. (majoritate: 11 voturi Da, 8 voturi Nu) 

Hotărârea nr. 130 
Hotărârea nr. 131 
Hotărârea nr. 132 
Hotărârea nr. 133 
Hotărârea nr. 134 
Hotărârea nr. 135 

Punctul 14 12968/2019 

Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a statelor de funcţii şi de personal valabile 
la data de 10 mai 2019 (1/10655/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat statele de funcţii şi de 
personal  ale Şcolii Naţionale de Grefieri, valabile la data de 01 mai 2019. 
(unanimitate) 

Hotărârea nr. 136 

Punctul 15 14093/2019 

Propunerile privind tematica, bibliografia şi taxa de participare la concursurile de ocupare a 
posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea în 
anul 2019 (2/13735/2019)  
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a aprobat: 

- tematica şi  bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de 
grefier cu studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti (anexa 1 la 
Hotărârea nr.29 din data de 03.07.2019 a Consiliului de conducere al SNG); 
(unanimitate) 

- tematica şi  bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de 
grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor (anexa 2 la Hotărârea 
nr.29 din data de 03.07.2019 a Consiliului de conducere al SNG); (unanimitate) 

- tematica şi  bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de 
grefier fără studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti (anexa 3 
la Hotărârea nr.29 din data de 03.07.2019 a Consiliului de conducere al 
SNG); (unanimitate) 
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- tematica şi  bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de 
grefier fără studii superioare juridice din cadrul parchetelor (anexa 4 la Hotărârea 
nr.29 din data de 03.07.2019 a Consiliului de conducere al SNG); (unanimitate) 

- cuantumul taxei de participare la concurs de 200 lei, conform propunerilor 
formulate de SNG; (unanimitate) 

Hotărârea nr. 137 

Punctul 16 12203/2019 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISII DE EVALUARE CONSTITUITE LA NIVELUL 
INSTANŢELOR/PARCHETELOR 
1. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Neamţ (DRUO 
nr.1068/2019) 
  
2. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalul Prahova (DRUO 
nr.4601/2019) 
  
3. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Oneşti (DRUO 
nr.11561/2019) 
  
4. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Zalău  (DRUO 
nr.10329/2019) 
  
5. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Bârlad (DRUO 
nr.10678/2019) 
  
6. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Neamţ şi 
Judecătoriei Bicaz (DRUO nr.10530/2019) 
  
7. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Călăraşi (DRUO 
nr.10752/2019) 
  
8. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Constanţa (DRUO nr.10926/2019) 
  
9. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Olt (DRUO nr.8258/2019) 
  
10. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Gorj (DRUO nr.12217/2019) 
  
11. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Bacău (DRUO nr.10565/2019) 
  
12. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului 
Braşov (DRUO nr.12654/2019) 
  
13. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti (DRUO nr.3/11230/2019) 
  
14. Solicitarea de reînvestire în comisia de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului 
Vaslui (DRUO nr.112650/2019) 
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15. Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Craiova (DRUO nr.12245/2019) 
  
16. Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Mureş (DRUO nr.3/12685/2019) 
  
17. Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului 
Olt  (DRUO nr.3/12685/2019) 
  
18.  Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului 
Gorj (DRUO nr.2/12093/2019) 
       Nota Completatoare privind modificarea componenţei comisiei de evaluare  a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Gorj (DRUO nr.4/12093/2019) 
  
19. Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Bacău (DRUO nr.1/11808/2019)  
  
20. Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalul 
Harghita (DRUO nr.1/12686/2019) 
  
21. Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Focşani (DRUO nr.10519/2019) 
  
22. Modificarea componenţei comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti (DRUO nr.2/12208/2019) 
  
23. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti (2/13119/2019) 
  
24. Constituirea comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului 
Cluj (4/6506/2019) 
  
25. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei 
Oradea (1/11266/2019) 
  
26. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul  Tribunalului Sălaj 
(3/88389/2019) 
  
27. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul  Tribunalului Bacău 
(2/13319/2019) 
  
28. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Curţii de Apel Timişoara 
(2/13316/2019) 
  
29. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Covasna (12204/2019) 
  
30. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Piatra 
Neamţ (2/13119/2019) 
  
31. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei 
Slatina (2/13119/2019) 
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32. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Piatra Neamţ (3/12196/2019) 
  
33. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Curţii Militare de Apel 
Bucureşti (3/12620/2019) 
  
34. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Cluj Napoca (3/12932/2019) 
  
35. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Alba Iulia (3/13640/2019) 
  
36. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Neamţ (3/13919/2019) 
  
37. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului 
Galaţi (13855/2019) 
  
38 . Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriilor Zalău, Şimleu 
Silvaniei şi Jibou (2/8838/2019) 
  
39. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Bistriţa - 
Năsăud (13965/2019) 
  
40. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Specializat 
Mureş (14358/2019) 
  
41. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Alba (14468/2019) 
  
42. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Sălaj (14468/2019 
  
43. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Iaşi (15188/2019 
  
44. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Alba Iulia 
(2/15592/2019) 
  
45.  Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Bacău (2/16376/2019) 
  
46. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Satu Mare 
(2/16797/2019) 
  
47. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Sibiu 
(17509/2019) 
  
48. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov (14882/2019) 
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49. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Târgu-Mureş (17537/2019) 
  
50. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Craiova (2/17795/2019) 
  
51. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Galaţi 
(1/17791/2019) 
  
52. Modificarea componenţei comisiei de evaluare constituită la nivelul TribunaluluiTeleorman 
(2/17538/2019) 
  
Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Neamţ, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei judecător 
ANDREEA MIHAELA CHIRUŢĂ, în locul doamnei judecător FLOREA CRISTINA, ca 
urmare a numirii în funcţia de preşedinte al Tribunalului Neamţ. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalul Prahova, după 
cum urmează: (unanimitate) 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a doamnei judecător 
LETEA CRINA MIHAELA, preşedintele instanţei; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evalure pe doamna 
judecător BALACI MARIANA ROXANA, în locul doamnei judecător MIHAI 
GABRIELA, al cărei mandat a expirat la data de 16.02.2019; 

- numeşte în calitate de membru desemant al comisiei de evaluare pe domnul 
judecător CONSTANTINESCU CRISTIAN, în locul doamnei judecător LETEA CRINA 
MIHAELA, ca urmare a numirii în funcţia de preşedinte al Tribunalului Prahova; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător MIU LAVINIA NUŞA, în locul domnului judecător CONSTANTINESCU 
CRISTIAN, propus pentru a fi numit în funcţia de membru desemnat al comisiei. 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de 
membru desemnat al comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Oneşti a doamnei  judecător BĂDĂU LILIANA. (unanimitate) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Zalău, după 
cum urmează: (unanimitate) 

- Ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a doamnei judecător 
DREGAN CLAUDIA ARABELA, preşedintele instanţei; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător MORE ZSIGMOND GABRIELLA în locul doamnei judecător COTÎRLĂ 
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MIRELA MIHAELA, ca urmare a transferului la Judecătoria Turda, începând cu data 
de 01.12.2018; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător CRISTE ANCA ADRIANA, în locul doamnei judecător MORE ZSIGMOND 
GABRIELLA, propusă pentru a fi numită în calitate de membru desemnat al 
comisiei.  

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Bârlad, după 
cum urmează: (unanimitate) 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Bârlad a doamnei judecător ENACHE GABRIELA, 
vicepreşedintele instanţei; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare constituită la 
nivelul Judecătoriei Bârlad pe doamna judecător BERARU GINA, în locul doamnei 
judecător JUGLAN DANIELA ELENA, al cărei mandat a expirat la data de 
21.01.2019. 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Neamţ 
şi Judecătoriei Bicaz, după cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător ALINA 
MARCELA LABIŞ, în locul domnului judecător UNGUREANU SILVIU, delegat pe o 
perioadă de 6 luni la Judecătoria Gheorgheni, începând cu data de 15.01.2019; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător ANA 
MARIA FILIP, vicepreşedintele Tribunalului Neamţ, în locul doamnei judecător 
CORNEA MARIANA, eliberată din funcţie, prin pensionare; 

7. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Călăraşi, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei judecător IONESCU 
OANA, în locul domnului judecător NEDELCU LIVIU PETRONEL. (unanimitate) 

8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Constanţa,  după cum urmează: (majoritate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna procuror PĂUN 
VIOLETA JULIETA, în locul doamnei procuror CEAUŞU RALUCA GEORGETA, al 
cărei mandat a expirat la data de 29.03.2019; (16 voturi Da, 3 voturi Nu) 

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror şef 
secţie judiciară SUBŢIRELU LAURA. (16 voturi Da, 3 voturi Nu) 

9. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de 
membru desemnat al comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul 
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Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt a domnului procuror şef secţie urmărire 
penală NIŢU MARIAN SERGIU. (majoritate:16 voturi Da, 3 voturi Nu) 

10. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea: 
(majoritate:15 voturi Da, 4 voturi Nu) 

-în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a procurorilor constituită 
la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a doamnei procuror MURSOI 
DANIELA; 

- în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a procurorilor constituită 
la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj a domnului procuror PENA 
MARIAN DAN. 

11. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Bacău, după cum urmează: (majoritate:14 voturi Da, 4 voturi Nu, 1 BV 
Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul prim-procuror adjunct 
MURĂRAŞU ŞTEFAN PETRICĂ, în locul domnului procuror STÂNGACIU HORAŢIU 
CONSTANTIN, al cărui mandat a încetat ca urmare a transferului la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Iaşi; 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror PASCARU RĂZVAN 
ANDREI, în locul doamnei procuror SPĂTARU MIHAELA, al cărei mandat a încetat 
ca urmare a transferului la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. 

12. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Braşov, după 
cum urmează: (unanimitate) 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a doamnei judecător 
CIOLACU CRISTINA GABRIELA; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător MIHAELA LUPŞOR, în locul doamnei judecător ZUP MIHAELA, 
transferată la Curtea de Apel Braşov, începând cu data de 15.02.2019. 

13. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a  procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, după cum urmează: (majoritate:14 voturi Da, 4 
voturi Nu, 1 BV Nul) 

- ia act de calitatea de membru de drept  al comisiei de evaluare a doamnei prim 
procuror CAZAN ELENA VICTORIA; 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror STERE ROXANA VICTORIA; 
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- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror VRACIU AURELIA, în locul doamnei procuror CAZAN ELENA VICTORIA, 
ca urmare a numirii în funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror BARAN FLORIN, în locul doamnei procuror VRACIU AURELIA, propusă 
pentru a fi numită în calitatea de membru desemnat al comisiei de evaluare. 

14. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 
judecătorilor contituită la nivelul Tribunalului Vaslui a doamnei judecător 
PASCARU IOLANDA MIHAELA; 

- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Vaslui a doamnei judecător ZAMFIROI ANCA 
IONELA. 

15. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Craiova, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei judecător STOIAN 
DANIELA, în locul domnului judecător CRÎNGUŞ ROMULUS DAN, ca urmare a 
promovării la Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 15.02.2019. 
(unanimitate) 

16. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Mureş, după cum urmează: (majoritate:13 voturi Da, 4 voturi Nu, 2 BV 
Nule) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror şef secţie urmărire penală COSTEA GHEORGHE, în locul doamnei 
procuror GÂNDILĂ VALENTINA, ca urmare a numirii în funcţia de prim-procuror al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş; 

  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror şef secţie judicară FLORIN GEORGESCU, în locul doamnei procuror 
MOISOIU RALUCA, ca urmare a încetării mandatului; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror CIPRIAN GHERASIM, în locul domnului procuror COSTEA GHEORGHE, 
propus a fi numit membru desemnat. 

17. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea  în calitate de 
membru supleant al comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Olt a doamnei  judecător STANA FLORENTINA. (unanimitate) 
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18. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Gorj, după 
cum urmează: (unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător FLORIN 
ENCESCU; 

-numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător VATAVU MARIA, în 
locul doamnei judecător VLADU-CREVON MĂDĂLINA ELENA, transferată la Curtea 
de Apel Bucureşti, începând cu data de 15.02.2019. 

19. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bacău, după cum urmează: (majoritate:16 voturi Da, 3 voturi Nu, 1 BV 
Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna prim 
procuror adjunct PERJU IULIANA; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror şef secţie urmărire penală CIOCÂNTĂ CRISTINEL VALENTIN. 

20. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Harghita, 
după cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător SONIA VÂGA, în locul doamnei judecător BANYAI ENIKO, eliberată din 
funcţie, prin pensionare; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe domnul 
judecător CRISTIAN-IOAN UŢA, în locul doamnei judecător SONIA VÂGA, propusă 
în calitate de membru desemnat. 

21. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Focşani, 
după cum urmează: (unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător MĂNESCU ALINA GABRIELA; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător BOTEZATU EMILIA, în locul doamnei judecător TROFIN ANCA MIHAELA, 
al cărei mandat a încetat la data de 17.03.2019. 

22. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
Comisiei nr.1 de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti,  în sensul numirii în calitate de membru desemnat a 
doamnei judecător GĂLĂŢANU NICOLETA, în locul doamnei judecător 
AVRAMESCU CLAUDIA-MONICA, al cărei mandat a expirat la data de 16.02.2019. 
(unanimitate) 
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23. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (majoritate:13 voturi Da, 5 
voturi Nu, 1 BV Nul) 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a doamnei 
procuror MARCU IOANA; 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a domnului 
procuror şef secţie POPOIU CODRUŢ DUMITRU. 

24. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea comisiei de 
evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Cluj, după cum urmează: 
(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător BUJOR MARIA 
FRANCESCA; 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător DOICA ALIN 
FLORIN;  

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător COCIŞ LIANA 
ANIŞOARA. 

25. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Oradea, după 
cum urmează: (unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător CRĂCIUN 
CRENGUŢA JULIETA; 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător VERDEŞ MARIA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător STAMATIU 
ORESTE. 

26. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Sălaj, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului judecător 
MOLDOVEANU COSTIN. (unanimitate) 

27. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a judecătorilor constituită la nivelul  Tribunalului Bacău, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei judecător APETROAEI 
RALUCA IOANA, în locul domnului judecător BUDEANU VASILE -SORIN, promovat 
la Curtea de Apel Bacău. (unanimitate) 

28. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Timişoara, 
în sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei judecător MARIA 
CRISTINA DICA, preşedinte al Secţiei  litigii de muncă şi asigurări sociale, în locul 

W
W

W
.JU

RI.R
O



domnului judecător FLORIN VIVI ŞUIU, eliberat din funcţie, prin pensionare. 
(unanimitate) 

29. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare  a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Covasna, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei 
prim-procuror adjunct  FOCA MARILENA. (majoritate:15 voturi Da, 3 voturi Nu, 1 
BV Nul) 

30. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Piatra -
Neamţ, după cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător URSU ANDREEA SIMONA, în locul doamnei judecător BUMBU MIHAELA 
MARIA; 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător MOROIU LAURA. 

31. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Slatina, după 
cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător NICOLAE MARIANA, preşedinte Secţiei civilă, în locul domnului 
judecător PETCAN ROMEO IULIAN, promovat la Tribunalul Olt. 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
judecător CHIRCUŞI NICOLAE CĂTĂLIN, preşedinte Secţie penală, în locul 
domnului judecător DUMITRESCU PAULICĂ, transferat la Tribunalul Olt. 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător MOGOŞANU ELENA LUIZA, în locul doamnei judecător BUZATU 
NICOLETA, eliberată din funcţie, prin pensionare. 

32. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Piatra Neamţ, după cum urmează: (majoritate:14 voturi Da, 4 voturi Nu, 
1 BV Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror SPIRIDONESCU STEJĂREL, în locul domnului procuror MUNTEANU 
DUMITRU, al cărui mandat a încetat la data de 16.02.2019. 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror SANDU ANCA, în locul doamnei procuror MOVILEANU OANA, al cărui 
mandat a încetat la data de 16.02.2019. 

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe domnul 
prim procuror adjunct DARIE MUGUREL LAURENŢIU GEORGE, al cărui mandat a 
încetat la data de 16.02.2019.  
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33. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Curţii Militare de Apel 
Bucureşti, după cum urmează: 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
lt.col.magistrat CONSTANTINESCU CONSTATIN LUCHIAN, în locul domnului col. 
mag. DUMBRAVĂ AUREL, al cărui mandat a încetat la data de 16.02.2019. 
(majoritate:16 voturi Da, 2 voturi Nu, 1 BV Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
lt.col.magistrat MATEI GEORGEL DOREL, în locul domnului col. magistrat UDREA 
CONSTANTIN, al cărui mandat a încetat la data de 16.02.2019. (majoritate:15 voturi 
Da, 3 voturi Nu, 1 BV Nul) 

34. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Cluj Napoca, după cum urmează: (majoritate:13 voturi Da, 5 voturi Nu, 
1 BV Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror DELEA SARCA GEORGIANA, în locul doamnei procuror MANEA 
LOREDANA LĂCRĂMIOARA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul procuror MIRCEA ŞENDROI, 
în locul domnului procuror PAVEL FADEI, ca urmare a numirii în funcţia de prim-
procuror. 

35. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Alba Iulia, după cum urmează: (majoritate:13 voturi Da, 5 voturi Nu, 
1 BV Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror general adjunct CHICEA MIHAELA RODICA, în locul doamnei procuror 
FRĂCEA ANCA, al cărei mandat a încetat la data de 16.02.2019; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror şef secţie urmărire penală MOLDOVAN ELENA ANGELICA, în locul 
domnului procuror PAMFIL CONSTANTIN MUGUREL, al cărui mandat a încetat la 
data de 17.05.2019; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror BIC IUSTIN, în locul domnului procuror LUHA VASILE, al cărui mandat a 
încetat la data de 16.02.2019. 

36. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Neamţ, după cum urmează: (majoritate:14  voturi Da, 3 voturi Nu, 1 BV Nul, 1 
abţinere - d-na judecător Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii) 
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- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror SOFRONIA SORIN CONSTANTIN, în locul domnului procuror şef secţie 
urmărire penală IONAŞCU LIVIU –NICOLAE, ca urmare a încetării mandatului la 
data de 16.02.2019; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror APOSTOL ANCA ELENA, în locul doamnei procuror ARSENE MIHAELA, 
ca urmare a încetării mandatului la data de 16.02.2019; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror DIEAC LUCIAN, în locul doamnei procuror STRUGARU CARMEN, ca 
urmare a încetării mandatului la data de 16.02.2019. 

37. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de 
membru desemnat al comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Galaţi 
a doamnei judecător LUCHIAN SORINA MIHAELA. (unanimitate) 

38. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiilor de evaluare constituite la nivelul Judecătoriilor Zalău, Şimleu Silvaniei 
şi Jibou, după cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiilor de evaluare pe doamna 
judecător ŞTEF MARIA CRISTINA, judecător la Tribunalul Sălaj; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiilor de evaluare pe domnul 
judecător MOLDOVEANU COSTIN, judecător la Tribunalul Sălaj; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător POP ADRIANA 
RAMONA, judecător la Tribunalul Sălaj. 

39. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Bistriţa – Năsăud, după cum 
urmează: (unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător LINUL DIANA EMILIANA;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător BUJOR LĂCRĂMIOARA TINA, în locul domnului judecător PĂRĂUAN 
IOAN, eliberat din funcţie, ca urmare a pensionării. 

40. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor  constituită la nivelul Tribunalului Specializat 
Mureş, după cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
judecător IOAN EUGEN MAIER, în locul doamnei judecător BERINDEAN ADRIANA 
LOREDANA, transferată la Curtea de Apel Târgu Mureş; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător IRINA DANIELA DUMITRU, în locul domnului judecător IOAN EUGEN 
MAIER, propus pentru a fi numit în calitate de membru desemnat. 
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41. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Alba, după cum urmează: (majoritate:13 voturi Da, 5 voturi Nu, 1 BV Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna prim-
procuror adjunct GUŞ OCTAVIA RALUCA, în locul doamnei procuror CONSTANTIN 
DANIELA, ca urmare a expirării celui de-al doilea mandat în această calitate; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror şef secţie judiciară DRAGOTĂ ANDREEA, în locul domnului procuror 
CIOACĂ STELIAN ION, ca urmare a expirării celui de-al doilea mandat în această 
calitate. 

42. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Sălaj, după cum urmează: 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul prim-
procuror adjunct BOLOGA CRIN NICU, în locul doamnei procuror STANA 
POMPILIA, eliberată din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 
29.11.2018; (majoritate:14 voturi Da, 4 voturi Nu, 1 BV Nul) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
procuror şef secţie urmărire penală FLONTA SORIN EMIL; (majoritate:13 voturi 
Da, 5 voturi  Nu, 1 BV Nul) 

43. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul  Iaşi, după cum urmează: (majoritate:13 voturi Da, 5 voturi Nu, 1 BV Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror şef secţie urmărire penală IURICIUC LUIZA MARIA; 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al  comisiei de evaluare pe domnul 
procuror PECINCU ALEXANDRU; 

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror şef secţie judiciară  HORODNICEANU DIANA. 

44. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Alba Iulia, după cum 
urmează: (unanimitate) 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a doamnei judecător 
PLEŞA DIANA ELISABETH, în locul domnului judecător Cristea Horia Dorin, al 
cărui mandat a încetat la data de 28.01.2019; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul 
judecător GEORGE MARIUS MARA, în locul doamnei judecător Pleşa Diana 
Elisabeth, numită preşedintele Judecătoriei Alba Iulia; 
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- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
judecător CRINA TĂMĂZLĂCARU, în locul doamnei judecător Sîrbu Ana Daniela. 

45. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Bacău, după cum urmează: (majoritate:14 voturi Da, 4 voturi Nu, 1 BV Nul) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror şef secţie judiară GRIGORE MIHAELA, în locul doamnei procuror Pena 
Laura Nadia, ca urmare a încetării mandatului la data de 13.10.2018;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna 
procuror CRÎŞMARU ANA-MARIE, în locul domnului procuror Botezatu Constantin, 
ca urmare a încetării mandatului la data de 13.10.2018. 

46. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Satu Mare, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului judecător ROŞIORU 
EUGEN, în locul doamnei judecător SUCEVEANU  GABRIELA DIANA, eliberată din 
funcţie, prin pensionare. (unanimitate) 

47. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare constituită la 
nivelul Tribunalului Sibiu a domnului judecător SEBEŞAN ANDREI VLĂDUŢ; 

- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare constituită la 
nivelul Tribunalului Sibiu a doamnei judecător STĂNESE ANDREIA. 

48. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (majoritate:13 voturi Da, 5 
voturi Nu, 1 BV Nul) 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a doamnei procuror ROATĂ 
ELVIRA; 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a domnului procuror  şef secţie 
judiciară GHEORGHE FLORIAN. 

49. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Târgu-Mureş, în sensul numirii în calitate de membru supleant a doamnei procuror 
CĂLIN DANIELA. (majoritate:14 voturi Da, 5 voturi Nu) 

50. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Craiova, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului procuror 
general adjunct CONSTANTIN LĂLOIANU, în locul doamnei TULITU TENA, numită 
în funcţia de procuror general al acestei unităţi de parchet, începând cu data de 
01.01.2019. (majoritate:14 voturi Da, 4 voturi Nu, 1 BV Nul) 
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51. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Galaţi, în sensul numirii  în 
calitate de membru supleant a doamnei  judecător LUCA CORNELIA, preşedinte al 
Secţiei de contencios administrative şi fiscal a Tribunalului Galaţi. (unanimitate) 

52. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Tribunalului Teleorman, după cum 
urmează: (unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ROTARU 
GABRIELA –VIORICA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător DOBRIN MARIANA 
– NUŢI, preşedintele Secţiei civile a Tribunalului Teleorman. 
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Punctul 17 11954/2019 

Cererea de valorificare a rezultatelor concursului pentru ocuparea a 2 posturi de personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Consiliului 
Superior al Magistraturii, anunţate la concurs împreună cu posturile de auditor de justiţie, 
formulată de către doamna GEORGESCU MIHAELA (DRUO nr.11150/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii formulate 
de către doamna GEORGESCU MIHAELA de valorificare a rezultatelor obţinute la 
concursul pentru ocuparea a 2 posturi de personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii, anunţate la concurs împreună cu posturile de auditor de justiţie. 
(majoritate: 6 voturi pentru Admitere, 12 voturi pentru Respingere, 1 vot NUL) 

Hotărârea nr. 190 

Punctul 18 15696/2019 

Aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii (8/6928/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- structura organizatorică a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi 
organigrama Consiliului, începând cu data emiterii avizului A.N.F.P., conform 
anexelor 1 şi 2 la nota direcţiei de specialitate; (unanimitate) 

- statele de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii, întocmite 
pe baza noii structuri organizatorice, conform anexelor 3 şi 4 la nota direcţiei de 
specialitate.(unanimitate) 

Hotărârea nr. 191 

Punctul 19 12560/2019 

Contestaţia formulată de petenta JURINDEX MEDIA SRL împotriva  Hotărârii nr.211 din 01 
aprilie 2019 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
Soluţie 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere dispoziţiile art.27 
alin.(3) din Legea nr.317/20104, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.17 alin.(5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1073 din 03.12.2018, a hotărât înscrierea punctului sus-
menţionat pe ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

Punctul 20 13758/2019 

PLÂNGERE PREALABILĂ 
Plângerea prealabilă formulată de domnul procuror MAJERI ADRIAN ŞTEFAN împotriva Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 176/2014 (8644/2019) 
  
Plângerea prealabilă formulată de doamna CAMELIA BOGDAN împotriva Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.82/15.05.2019 (DLDC 10111/2019) 
  
Plângerea prealabilă formulată de doamna CAMELIA BOGDAN împotriva Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1073/2018 prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii (DLDC nr.10292/2019) 
  
Plângerea prealabilă formulată de petenta BARBIR FLORENTINA GABRIELA, prin mandatar Barbir 
Gabriel Dănuţ (DLDC nr.13265/2019) 
  
  
Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul procuror 
MAJERI ADRIAN ŞTEFAN împotriva Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 176/2014. (unanimitate) 

  

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de doamna CAMELIA 
BOGDAN, judecător suspendat din funcţie, împotriva Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.82/15.05.2019. (majoritate: 4 voturi 
pentru Admitere, 12 voturi pentru Respingere, ca inadmisibilă; 3 abţineri) 

  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna CAMELIA 
BOGDAN împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1073/2018, prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii. (majoritate: 4 voturi 
pentru Admitere, 14 voturi pentru Respingere, ca neîntemeiată; 1 
abţinere) 
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4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de de petenta BARBIR 
FLORENTINA GABRIELA, prin mandatar Barbir Gabriel Dănuţ. 
(unanimitate) 

Punctul 21 12177/2019 

Dispunerea măsurilor legale cu privire la cererea domnului STAN GHEORGHE referitoare la 
rezervarea unui post de procuror la Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, până la încetarea 
mandatului de judecător la Curtea Constituţională a României 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere dispoziţiile art.27 
alin.(3) din Legea nr.317/20104, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art.17 alin.(5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1073 din 03.12.2018, a hotărât înscrierea punctului sus-
menţionat pe ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

Punctul 22 11192/2019 

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură 
(10056/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Regulamentul 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în 
magistratură. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 192 

Punctul 23 13682/2019 

Proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii de modificare a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii (7922/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea de 
modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1073/2018. (majoritate: 15 voturi DA; 4 voturi 
NULE) 

Hotărârea nr. 193 

Punctul 24 15080/2019 

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului 
nr.762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, 
medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei (DLDC 
nr.12622/2019) 
Soluţie 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de hotărâre a Guvernului pentru modificarea art.1 din 
Hotărârea Guvernului nr.762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod 
gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele 
categorii de personal din sistemul justiţiei, cu observaţiile formulate. 
(unanimitate) 

Hotărârea nr. 194 

Punctul 25 17880/2019 

Propunerea de completare a Ordonanţei Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte 
(DLDC nr.14854/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului 
justiţiei cu privire la necesitatea completării Ordonanţei Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile 
internaţionale interguvernamentale la care România este parte, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.241 din 29 august 1994, 
aprobată prin Legea nr.126/1994, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform propunerilor din nota Direcţiei legislaţie, documentare 
şi contencios. (unanimitate) 

Punctul 26 17878/2019 

Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei privind modificarea Anexei I la Ordinul ministrului 
justiţiei nr.1929/C/22.05.2014 privind punctele naţionale de contact ale României pentru 
Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială şi membrii Reţelei Judiciare 
Române în materie civilă şi comercială, cu modificările şi completările ulterioare (DLDC 
nr.14732/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea favorabilă, 
fără observaţii, a proiectului de Ordin al ministrului justiţiei privind 
modificarea Anexei I la Ordinul ministrului justiţiei nr.1929/C/22.05.2014 
privind punctele naţionale de contact ale României pentru Reţeaua 
Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială şi membrii Reţelei 
Judiciare Române în materie civilă şi comercială, cu modificările şi 
completările ulterioare. (unanimitate) 

  

Hotărârea nr. 195 

Punctul 27 14990/2019 

Raport nr. 11/7116/2019 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), 
Bratislava, Slovacia, 5-7 iunie 2019 
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Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului nr. 11/7116/2019 privind participarea reprezentanţilor 
Consiliului Superior al Magistraturii la Adunarea Generală a Reţelei 
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava, Slovacia, 5-7 iunie 
2019.  

Punctul 28 14991/2019 

Raport nr. 12/4922/2019 privind participarea doamnei judecător SIMONA-CAMELIA MARCU 
din partea Consiliului Superior al Magistraturii, la Reţeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare, 
Beirut, 12-14 iunie 2019 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului nr. 12/4922/2019 privind participarea doamnnei judecător 
SIMONA-CAMELIA MARCU din partea  Consiliului Superior al 
Magistraturii, la Reţeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare, Beirut,  12-14 
iunie 2019.   

Punctul 29 14992/2019 

Raport nr. 11/7547/2019 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al 
Magistraturii la a 30-a Sesiune Anuală a Forumului Crans Montana, Geneva, Elveţia, 26-28 iunie 
2019 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului  nr. 11/7547/2019 privind participarea reprezentantului 
Consiliului Superior al Magistraturii la a 30-a Sesiune Anuală a Forumului 
Crans Montana, Geneva, Elveţia, 26-28 iunie 2019.  

Punctul 30 16025/2019 

Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe 
semestrul I al anului 2019 (1/5958/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul 
relaţii cu publicul pe semestrul I al anului 2019. 

Punctul 31 12460/2019 

Raportul trimestrial de analiză şi sinteză a propunerilor societăţii civile pentru trimestrul I al 
anului 2019 (12419/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului privind consultarea organizaţiilor societăţii civile cu privire la 
propunerile şi sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul 
Consiliului Superior al Magistraturii pentru îmbunătăţirea activităţii 
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instituţiilor judiciare  ca serviciu public aflat în slujba societăţii, pentru 
trimestrul I 2019. 

Punctul 32 17324/2019 

Raportul trimestrial de analiză şi sinteză a propunerilor societăţii civile pentru trimestrul II al 
anului 2019 (17311/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului trimestrial de analiză şi sinteză a propunerilor societăţii civile 
pentru trimestrul II al anului 2019. 

Punctul 33 3931/2019 

Raportul de activitate al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie pe anul 2018 
(2614/2019) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului de activitate al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din 
justiţie pe anul 2018. 

Punctul 34 10728/2019 

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
Cererea doamnei judecător BOGDAN CAMELIA de apărare a  independenţei sistemului 
judiciar (Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 19-2288) 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
doamnei BOGDAN CAMELIA, judecător suspendat din funcţie, de apărare 
a reputaţiei şi independenţei sistemului judiciar. (majoritate: 7 voturi 
pentru Admitere, 11 voturi pentru Respingere, 1 abţinere) 

Hotărârea nr. 196 

Punctul 35 18076/2019 

Ghidul de comunicare cu mass-media 
Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul de comunicare cu 
mass-media, cu observaţiile formulate şedinţa Comisiei nr. 1 comună din data de 
16.09.2019. (unanimitatea voturilor valabil exprimate:18 voturi DA, 1 vot NUL) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliminarea 
completă a  dispoziţiilor alin.(9) de la art.28 din Ghid. (majoritate: 10 voturi DA, 7 
voturi NU, 2 voturi NULE) 

Hotărârea nr. 197 

Punctul 36 18161/2019 

Solicitarea Centrului de Resurse Juridice de exprimare din partea Consiliului Superior al 
Magistraturii a unui punct de vedere public cu privire la existenţa, conţinutul, respectiv 
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oportunitatea unei „foi de parcurs” pentru România, elaborată de ministrul justiţiei, doamna 
Ana Birchall, împreună cu reprezentantul unui stat străin, precum şi dacă Consiliul Superior al 
Magistraturii a fost implicat în vreun fel în conceperea acestei „foi de parcurs” 
Soluţie 

NESOLUŢIONAT 
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