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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI
Ordinea de zi soluționată din 12 mai 2022, ora: 11:00
Punctul 1

3968/2022

Desemnarea candidatului din cadrul Secţiei pentru judecători pentru funcţia de preşedinte al
Consiliului Superior al Magistraturii
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
desemnarea în calitate de candidat pentru funcția de președinte al Consiliului
Superior al Magistraturii a domnului judecător BUDĂ MARIAN, membru al
Consiliului Superior al Magistraturii. (6 Da, 4 Nu)
Hotărârea nr. 1191
Punctul 2

9056/2022

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
Propunerea de numire a doamnei IVANCU BEATRICE-MIHAELA, judecător cu grad profesional de
curte de apel la Tribunalul Timiș, în funcția de președinte al Secției I civilă a Tribunalului Timiș
(8842/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Numirea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel BEATRICEMIHAELA IVANCU în funcția de președinte al Secției I civilă a Tribunalului Timiș,
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 13.05.2022.
2. Încetarea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
BEATRICE-MIHAELA IVANCU în funcția de președinte al Secției I civilă a
Tribunalului Timiș, începând cu data numirii sale în această funcție de conducere.
Hotărârea nr. 1192
Punctul 3

9282/2022

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de delegare a domnului judecător SOCEA NICOLAE ALEXANDRU în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Agnita (9180/2022)
2. Propunerea de delegare a domnului judecător RUS MIHAI CĂTĂLIN în funcţia de vicepreşedinte al
Judecătoriei Târgu-Mureş (9321/2022)

3. Propunerea de delegare a doamnei judecător GRIGORE CRISTINA ELENA în funcţia de
preşedinte al Secției penale a Tribunalului Argeș (9520/2022)
4. Propunerea de delegare a doamnei judecător SCRIDON ANA-MARIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Satu Mare (9405/2022)
5. Propunerea de delegare a doamnei judecător PETROI IONELA ROXANA în funcţia de preşedinte
al Judecătoriei Petroșani (9598/2022)
6. Propunerea de delegare a doamnei judecător APOSTOL IULIA-EMILIA în funcţia de preşedinte al
Secției penale a Tribunalului Neamț (9635/2022)
7. Propunerea de delegare a domnului judecător PETREA ALIN în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Bolintin Vale (9707/2022)
8. Propunerea de delegare a doamnei judecător RĂZLOG ANA-MARIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Galaţi (9640/2022)
9. Propunerea de delegare a domnului judecător IVANCIUC SORIN-VASILE în funcţia de preşedinte
al Secției I penale a Tribunalului București (9309/2022)
10. Propunerea de delegare a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel VICOL
DANIELA în funcţia de preşedinte al Tribunalului Brăila (10118/2022)
11. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a domnului
judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL, delegat în funcţia de vicepreşedinte al acestei instanţe
(10116/2022)
12. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov a domnului judecător ILIE
CRISTIAN RĂZVAN, vicepreşedinte al Judecătoriei Buftea (9706/2022)
13. Propunerea de delegare a doamnei judecător IONESCU IRINA în funcţia de președinte al Secției
pentru cauze penale a Judecătoriei Constanța (10282/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate, cu excepția pct. 12: 8 Da, 2 Nule)
1. Delegarea domnului judecător SOCEA NICOLAE ALEXANDRU în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Agnita, începând cu data de 13.05.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
2.1. Constată încetarea delegării domnului judecător cu grad profesional de
tribunal VOINEA SEBASTIAN în funcția de vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu
Mureş, începând cu data de 11.04.2022, ca urmare a delegării sale la Tribunalul
Mureș.
2.2. Delegarea domnului judecător RUS MIHAI CĂTĂLIN în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu Mureş, începând cu data de 13.05.2022, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.

3. Delegarea doamnei judecător GRIGORE CRISTINA ELENA în funcţia de
preşedinte al Secției penale a Tribunalului Argeș, începând cu data de 13.05.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
4.1. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal SCRIDON ANAMARIA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de
13.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni.
4.2. Încetarea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal
SCRIDON ANA-MARIA în funcţia de preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Satu
Mare, începând cu data delegării sale în funcția de preşedinte al Judecătoriei Satu
Mare.
5.1 Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal PETROI IONELA
ROXANA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Petroșani, începând cu data de
13.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni.
5.2. Încetarea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal PETROI
IONELA ROXANA în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Petroșani, începând
cu data delegării sale în funcția de preşedinte al Judecătoriei Petroșani.
6. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel APOSTOL
IULIA-EMILIA în funcţia de preşedinte al Secției penale a Tribunalului Neamț,
începând cu data de 13.05.2022, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai
mult de 6 luni.
7. Delegarea domnului judecător PETREA ALIN în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Bolintin Vale, începând cu data de 13.05.2022, până la ocuparea
funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
8.1. Delegarea doamnei judecător RĂZLOG ANA-MARIA în funcţia de preşedinte al
Judecătoriei Galaţi, începând cu data de 13.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
8.2. Încetarea delegării doamnei judecător RĂZLOG ANA-MARIA în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Galaţi, începând cu data delegării sale în funcţia de
preşedinte al instanței.
10. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel VICOL
DANIELA în funcţia de preşedinte al Tribunalului Brăila, începând cu data de
13.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii,
dar nu mai mult de 6 luni.
11.1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a domnului
judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL, delegat în funcţia de vicepreşedinte al
acestei instanţe, începând cu data de 13.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

11.2. Încetarea delegării domnului judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ, începând cu data de 13.05.2022, ca
urmare a solicitării domnului judecător.
12. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal ILIE CRISTIAN
RĂZVAN, vicepreşedinte al Judecătoriei Buftea, în funcţia de vicepreşedinte al
Tribunalului Ilfov, începând cu data de 13.05.2022, până la revenirea titularului pe
post, dar nu mai mult de 6 luni, sub rezerva prelungirii delegării în funcție de
execuție la Tribunalul Ilfov a domnului judecător.
13. Delegarea doamnei judecător IONESCU IRINA în funcţia de președinte al Secției
pentru cauze penale a Judecătoriei Constanța, începând cu data de 20.05.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. În ceea ce privește propunerea de delegare a domnului judecător IVANCIUC
SORIN-VASILE (pct. 9) în funcţia de preşedinte al Secției I penale a Tribunalului
București, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având în
vedere dispoziţiile art.27 alin.(3) din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi art.45 alin.(3) raportat la 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 menționat pe ordinea de zi a unei şedinţe
viitoare. (4 Da, 1 Nu, 5 Nule)
Hotărârea nr. 1193
Hotărârea nr. 1194
Hotărârea nr. 1195
Hotărârea nr. 1196
Hotărârea nr. 1197
Hotărârea nr. 1198
Hotărârea nr. 1199
Hotărârea nr. 1200
Hotărârea nr. 1201
Hotărârea nr. 1202
Hotărârea nr. 1203
Hotărârea nr. 1204
Punctul 4

9054/2022

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE
1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător STAMATE OCTAVIAN în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Tribunalului Călărași (8686/2022)
2. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător HÂLCOV MIHAI în funcţia de preşedinte
al Secției penale a Judecătoriei Galați (8774/2022)
3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ȘIPOȘ ANDREEA-ALEXANDRA în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Cornetu (8726/2022)
4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător POPA MARIA CRISTINA în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Curții de Apel Iași (8819/2022)

5. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător LEAȘ ALIN-IONUȚ în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Oradea (8996/2022)
6. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător NEACȘU ALEXANDRA în funcţia de
preşedinte al Secției penale a Tribunalului Timiș (8841/2022)
7. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ȘERBAN NICOLAE în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Tribunalului Ialomița (8607/2022)
8. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător SURDU MIHAELA în funcţia de preşedinte
al Secției pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale a Curții de Apel Galați
(9186/2022)
9. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător IVĂNUŞ MONICA DANIELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalulului Dolj (9516/2022)
10. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător BERINDEI OLIMPIU DANIEL în funcţia
de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Oradea (9774/2022)
11. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător POP ALIN LENUŢ în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Bistriţa (9578/2022)
12. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător COSTIN MARIUS MIREL în funcţia de
preşedinte al Tribunalului Ialomiţa (9708/2022)
13. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BOGA GINA MIHAELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti (9667/2022)
14. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CIOBOTARU DANIELA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Panciu (9760/2022)
15. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
CODREANU ALINA în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Iaşi (10364/2022)
16. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător JURCĂ BOGDAN-RADU în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Harghita (10255/2022)
17. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător LORINCZ ROMEO în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Harghita (10255/2022)
18. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
CONŢ SIMONA IOANA în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi
fiscal a Tribunalului Braşov (10121/2022)
19. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător OPRIŞAN VICA în funcţia de preşedinte
al Tribunalului Călăraşi (10134/2022)
20. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DUMITRU NICOLETA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Călăraşi (10130/2022)
21. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător NEDELCU LIVIU-PETRONEL în funcţia
de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Călăraşi (10135/2022)

22. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ACHIM ANA MARIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploiești (10574/2022)
23. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BOTEZATU EMILIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Focşani (10464/2022)
24. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător COSTAŞI SIMONA MINODORA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei (10436/2022)
25. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MANEA ANNE-MARIE-NICOLETA în
funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi (10523/2022)
26. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MURARIU AURA FLORENTINA în
funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Suceava
(10471/2022)
27. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător TĂNCUŢA MUŞAT în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa (9054/2022)
28. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MOCANU IULIA în funcţia de preşedinte
al Secției I civile a Tribunalului Buzău (10791/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate, cu excepția pct: 1, 19: 8 Da, 2 Nule, pct. 10, 24: 9 Da, 1 Nul)
1. Prelungirea delegării domnului judecător STAMATE OCTAVIAN în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Tribunalului Călărași, începând cu data de 30.04.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
2. Prelungirea delegării domnului judecător HÂLCOV MIHAI în funcţia de preşedinte
al Secției penale a Judecătoriei Galați, începând cu data de 20.04.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
3. Prelungirea delegării doamnei judecător ȘIPOȘ ANDREEA-ALEXANDRA în
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Cornetu, începând cu data de 10.05.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
4. Prelungirea delegării doamnei judecător POPA MARIA CRISTINA în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Curții de Apel Iași, începând cu data de 27.04.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
5. Prelungirea delegării domnului judecător LEAȘ ALIN-IONUȚ în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Judecătoriei Oradea, începând cu data de 30.04.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
6. Prelungirea delegării doamnei judecător NEACȘU ALEXANDRA în funcţia de
preşedinte al Secției penale a Tribunalului Timiș, începând cu data de 27.04.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

7. Prelungirea delegării domnului judecător ȘERBAN NICOLAE în funcţia de
preşedinte al Secției civile a Tribunalului Ialomița, începând cu data de 30.04.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
8. Prelungirea delegării doamnei judecător SURDU MIHAELA în funcţia de
preşedinte al Secției pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale a
Curții de Apel Galați, începând cu data de 27.04.2022, până la ocuparea funcţiei,
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
9. Prelungirea delegării doamnei judecător IVĂNUŞ MONICA DANIELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului
Dolj, începând cu data de 27.04.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
10. Prelungirea delegării domnului judecător BERINDEI OLIMPIU DANIEL în funcţia
de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Oradea,
începând cu data de 20.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
11. Prelungirea delegării domnului judecător POP ALIN LENUŢ în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Bistriţa, începând cu data de 20.05.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
12. Prelungirea delegării domnului judecător COSTIN MARIUS MIREL în funcţia de
preşedinte al Tribunalului Ialomiţa, începând cu data de 17.05.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
13. Prelungirea delegării doamnei judecător BOGA GINA MIHAELA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, începând cu data
de 17.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
14. Prelungirea delegării doamnei judecător CIOBOTARU DANIELA în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Panciu, începând cu data de 17.05.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
15. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
CODREANU ALINA în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Iaşi,
începând cu data de 20.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile
legii, dar nu mai mult de 6 luni.
16. Prelungirea delegării domnului judecător JURCĂ BOGDAN-RADU în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Harghita, începând cu data de 27.05.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
17. Prelungirea delegării domnului judecător LORINCZ ROMEO în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Harghita, începând cu data de

08.06.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
18. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel
CONŢ SIMONA IOANA în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal a Tribunalului Braşov, începând cu data de 31.05.2022, până
la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
19. Prelungirea delegării doamnei judecător OPRIŞAN VICA în funcţia de
preşedinte al Tribunalului Călăraşi, începând cu data de 24.05.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
20. Prelungirea delegării doamnei judecător DUMITRU NICOLETA în funcţia de
vicepreşedinte al Tribunalului Călăraşi, începând cu data de 20.05.2022, până la
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de
6 luni.
21. Prelungirea delegării domnului judecător NEDELCU LIVIU-PETRONEL în
funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Călăraşi, începând cu data de
17.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
22. Prelungirea delegării doamnei judecător ACHIM ANA MARIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploiești, începând cu data de 19.04.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
23. Prelungirea delegării doamnei judecător BOTEZATU EMILIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Focşani, începând cu data de
07.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
24. Prelungirea delegării doamnei judecător COSTAŞI SIMONA MINODORA în
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei, începând cu data de 22.07.2022, până
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult
de 6 luni.
25. Prelungirea delegării doamnei judecător MANEA ANNE-MARIE-NICOLETA în
funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi, începând cu data de
13.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai
mult de 6 luni.
26. Prelungirea delegării doamnei judecător MURARIU AURA FLORENTINA în
funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului
Suceava, începând cu data de 20.05.2022, până la ocuparea funcţiei, prin numire,
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
27. Prelungirea delegării doamnei judecător TĂNCUŢA MUŞAT în funcţia de
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa, începând cu data de 07.05.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.

28. Prelungirea delegării doamnei judecător MOCANU IULIA în funcţia de
preşedinte al Secției I civile a Tribunalului Buzău, începând cu data de 27.04.2022,
până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.
Hotărârea nr. 1205
Hotărârea nr. 1206
Hotărârea nr. 1207
Hotărârea nr. 1208
Hotărârea nr. 1209
Hotărârea nr. 1210
Hotărârea nr. 1211
Hotărârea nr. 1212
Hotărârea nr. 1213
Hotărârea nr. 1214
Hotărârea nr. 1215
Hotărârea nr. 1216
Hotărârea nr. 1217
Hotărârea nr. 1218
Hotărârea nr. 1219
Hotărârea nr. 1220
Hotărârea nr. 1221
Hotărârea nr. 1222
Hotărârea nr. 1223
Hotărârea nr. 1224
Hotărârea nr. 1225
Hotărârea nr. 1226
Hotărârea nr. 1227
Hotărârea nr. 1228
Hotărârea nr. 1229
Hotărârea nr. 1230
Hotărârea nr. 1231
Hotărârea nr. 1232
Punctul 5

9543/2022

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE
1. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de delegare la Judecătoria Rupea a
domnilor judecători IESENCIUC BIANCA ROXANA şi ALEXANDRESCU BOGDAN CORNELIU de la
Judecătoria Râmnicu Sărat (8372/2022)
2. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de delegare la Judecătoria Făgăraş a
domnilor judecători MACARENCO NICOLETA, IESENCIUC BIANCA ROXANA şi ALEXANDRESCU
BOGDAN CORNELIU de la Judecătoria Râmnicu Sărat (8243/2022)
3. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de delegare la Judecătoria Sfântu Gheorghe a
domnilor judecători STĂNCULESCU ION de la Judecătoria Vălenii de Munte, IESENCIUC BIANCA
ROXANA de la Judecătoria Râmnicu Sărat şi VERIVEȘ DANIEL de la Judecătoria Podu Turcului
(8244/2022)
4. Solicitarea Curţii de Apel Braşov de delegare la Tribunalul Brașov a domnilor judecători RAȚĂALEXANDRESCU CARMEN SALOMEE de la Tribunalul Hunedoara și COMAN VASILE de la
Tribunalul Prahova (8242/2022)
5. Solicitarea Curţii de Apel București de delegare a doamnei judecător DRAGOTĂ LARISA
PETRUȚA de la Judecătoria Pitești la Judecătoria Bolintin Vale (8462/2022)

6. Solicitarea Curţii de Apel București de delegare a doamnei judecător CHIRIAC ANCACĂTĂLINA de la Judecătoria Bacău la Judecătoria Bolintin Vale (9507/2022)
7. Solicitarea Curţii de Apel Bacău de delegare a doamnei judecător NIȚĂ MARIA - MONICA, de la
Judecătoria Galați la Judecătoria Piatra Neamț (10023/2022)
8. Solicitarea de delegare la Tribunalul Bucureşti a doamnei judecător RUŢĂ ANA-MARIA de la
Judecătoria Piteşti şi a domnului DOROBANŢU RADU de la Judecătoria Bacău (8721/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1.1 Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea doamnei
judecător IESENCIUC BIANCA ROXANA de la Judecătoria Râmnicu Sărat la
Judecătoria Rupea. (unanimitate)
1.2. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea domnului
judecător ALEXANDRESCU BOGDAN CORNELIU de la Judecătoria Râmnicu Sărat
la Judecătoria Rupea. (unanimitate)
2.1. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea doamnei
judecător MACARENCO NICOLETA de la Judecătoria Râmnicu Sărat la Judecătoria
Făgăraş. (unanimitate)
2.2. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea doamnei
judecător IESENCIUC BIANCA ROXANA de la Judecătoria Râmnicu Sărat la
Judecătoria Făgăraş. (unanimitate)
2.3. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea domnului
judecător ALEXANDRESCU BOGDAN CORNELIU de la Judecătoria Râmnicu Sărat
la Judecătoria Făgăraș. (unanimitate)
3.1 Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea domnului
judecător STĂNCULESCU ION de la Judecătoria Vălenii de Munte la Judecătoria
Sfântu Gheorghe. (unanimitate)
3.2. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea doamnei
judecător IESENCIUC BIANCA ROXANA de la Judecătoria Râmnicu Sărat la
Judecătoria Sfântu Gheorghe. (unanimitate)
3.3. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea domnului
judecător VERIVEȘ DANIEL de la Judecătoria Podu Turcului la Judecătoria Sfântu
Gheorghe. (unanimitate)
4.1 Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea doamnei
judecător RAȚĂ-ALEXANDRESCU CARMEN SALOMEE de la Tribunalul Hunedoara
la Tribunalul Brașov. (1 admitere, 9 respingere)
4.2. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea domnului
judecător COMAN VASILE de la Tribunalul Prahova la Tribunalul Brașov.
(unanimitate)

5. Delegarea doamnei judecător DRAGOTĂ LARISA PETRUȚA de la Judecătoria
Pitești la Judecătoria Bolintin Vale, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de
01.06.2022. (8 Da, 2 Nu)
6. Respingerea solicitării Curții de Apel Brașov privind delegarea doamnei
judecător CHIRIAC ANCA-CĂTĂLINA de la Judecătoria Bacău la Judecătoria
Bolintin Vale. (unanimitate)
7. Delegarea doamnei judecător NIȚĂ MARIA – MONICA de la Judecătoria Galați la
Judecătoria Piatra Neamț, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.06.2022.
(8 Da, 2 Nu)
8.1. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal RUŢĂ ANAMARIA de la Judecătoria Piteşti la Tribunalul Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni,
începând cu data de 01.06.2022. (6 Da, 4 Nu)
8.2. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal DOROBANŢU
RADU de la Judecătoria Bacău la Tribunalul Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni,
începând cu data de 01.06.2022. (7 Da, 3 Nu)
Hotărârea nr. 1233
Hotărârea nr. 1234
Hotărârea nr. 1235
Hotărârea nr. 1236
Hotărârea nr. 1237
Hotărârea nr. 1238
Hotărârea nr. 1239
Hotărârea nr. 1240
Punctul 6

9597/2022

DETAŞARE ÎN FUNCȚIE DE EXECUȚIE
1. Solicitarea Curții de Apel București privind detaşarea domnului judecător cu grad profesional de
tribunal CONSTANTINESCU IONUȚ DANIEL, de la Judecătoria Sectorului 3 București la Tribunalul
Ilfov (9141/2022)
2. Solicitarea Curții de Apel București privind detaşarea doamnei judecător BUTURUGĂ-PAZIUC
GABRIELA-MARIA, de la Judecătoria Târgoviște la Judecătoria Sectorului 6 București (8577/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Detașarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal
CONSTANTINESCU IONUȚ DANIEL de la Judecătoria Sectorului 3 București la
Tribunalul Ilfov, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 16.05.2022.
(unanimitate)
2. Respingerea detaşării doamnei judecător BUTURUGĂ-PAZIUC GABRIELAMARIA de la Judecătoria Târgoviște la Judecătoria Sectorului 6 București. (2
admitere, 8 respingere)
Hotărârea nr. 1241
Hotărârea nr. 1242

Punctul 7

9053/2022

DETAŞARE
1. Solicitarea Institutului Național al Magistraturii privind prelungirea detașării unui judecător
(8930/2022)
2. Solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie privind detaşarea unui judecător (9095/2022)
3. Solicitarea Ministerului Justiţiei privind detaşarea unui judecător (9755/2022)
4. Solicitarea privind detaşarea unui judecător la Consiliul Superior al Magistraturii (10424/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Prelungirea detașării domnului judecător STELIAN-IOAN VIDU de la Curtea de
Apel Timișoara la Institutul Național al Magistraturii, pe o perioadă de 3 ani,
începând cu dată de 02.07.2022. (8 Da, 2 Nu)
2. Detaşarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BRATU LAURAIRINA de la Judecătoria Craiova la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, pe o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2022. (6 Da, 4 Nu)
3.1 Detaşarea doamnei judecător DUMITRU DOINA de la Tribunalul Bucureşti la
Ministerul Justiției, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.06.2022. (6 Da,
4 Nu)
3.2. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător de la Tribunalul
Bucureşti, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. (6 Da, 4 Nu)
4. Detașarea domnului judecător cu grad profesional de curte de apel Văduva
Victor de la Judecătoria Constanța, în prezent director adjunct responsabil cu
formarea profesională continua în cadrul Școlii Naționale de Grefieri, la Consiliul
Superior al Magistraturii, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 04.06.2022.
(7 Da, 3 Nu)
Hotărârea nr. 1243
Hotărârea nr. 1244
Hotărârea nr. 1245
Hotărârea nr. 1246
Punctul 8

9544/2022

ACORD PREALABIL PENTRU EVENTUALA DETAŞARE
1. Solicitarea domnului TUDORAN MIHAI VIOREL, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, de acordare
a avizului cu privire la o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii (7828/2022)
2. Solicitarea doamnei GOHOREANU CARMEN-ALINA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, de
acordare a avizului cu privire la o eventuală detaşare în cadrul Institutul Naţional al Magistraturii
(7494/2022)
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a exprimat
acordul Secţiei pentru o eventuală detaşare la Institutul Naţional al Magistraturii a

domnului TUDORAN MIHAI VIOREL, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, în ipoteza
promovării procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de
instruire propriu la disciplina “ Drept penal și Drept procesual penal”. (2 voturi
exprimare acord, 8 voturi împotrivă)
2. În ceea ce privește exprimarea acordului Secţiei pentru o eventuală detaşare la
Institutul Naţional al Magistraturii a doamnei GOHOREANU CARMEN-ALINA,
judecător la Curtea de Apel Bucureşti, în ipoteza promovării procedurii de selecţie
pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu la disciplina “ Drept
penal și Drept procesual penal”, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii, având în vedere dispoziţiile art.27 alin.(3) din Legea nr.317/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art.45 alin.(3) raportat la 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 menționat pe ordinea de zi a
unei şedinţe viitoare. (2 Da, 3 Nu, 5 Nule)
Hotărârea nr. 1247
Punctul 9

9055/2022

ELIBERARE DIN FUNCȚIE, PRIN PENSIONARE
1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul NĂSTASE DAN-IULIAN,
judecător la Curtea de Apel Constanţa, detaşat în cadrul Curţii de Apel Bucureşti (9753/2022)
2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul TÂRLION ŞTEFAN,
judecător la Curtea de Apel Iaşi (10038/2022)
3. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de doamna SEGĂRCEANU DOINA,
judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti (9295/2022)
4. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de doamna UNGUR OTILIA-MONICA,
judecător cu grad profesional de curte de apel în cadrul Tribunalului Bihor (8857/2022)
5. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de domnul ZBRANCA DORIN,
judecător în cadrul Tribunalului Suceava (9187/2022)
6. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de doamna CRISTESCU DORY
DANIELA, judecător în cadrul Judecătoriei Găești, în prezent desemnată în calitate de judecător titular
de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Găești (8616/2022)
7. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de domnul DOGARU MIHAI, judecător
în cadrul Tribunalului Gorj (9162/2022)
8. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de doamna TÂRLION MIHAELA-GETA,
judecător cu grad profesional de tribunal în cadrul Judecătoriei Iaşi (9591/2022)
9. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de doamna ANTOHI IULIA-CRISTINA,
judecător în cadrul Judecătoriei Huşi (9314/2022)
10. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul ŞUIU VIVI-FLORIN,
judecător la Judecătoria Reşiţa (9844/2022)

11. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul POSTELNICU ION,
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Mizil, în prezent desemnat în calitate de
judecător titular de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul de femei Ploiești - Târgșorul
Nou (10373/2022)
12. Cererea de eliberare din funcție, prin pensionare, formulată de doamna CHIRIAC-IENUȘ LAVINIA
- OLIVIA, judecător la Judecătoria Deta (10258/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea
către Președintele României a propunerilor privind: (unanimitate)
1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului NĂSTASE DAN-IULIAN,
judecător la Curtea de Apel Constanţa, detaşat în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.
2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului TÂRLION ŞTEFAN, judecător
la Curtea de Apel Iaşi.
3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SEGĂRCEANU DOINA,
judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti.
4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei UNGUR OTILIA-MONICA,
judecător cu grad profesional de curte de apel în cadrul Tribunalului Bihor.
5 Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ZBRANCA DORIN, judecător
în cadrul Tribunalului Suceava.
6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CRISTESCU DORY DANIELA,
judecător în cadrul Judecătoriei Găești, în prezent desemnată în calitate de
judecător titular de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Găești.
7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DOGARU MIHAI, judecător în
cadrul Tribunalului Gorj.
8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TÂRLION MIHAELA-GETA,
judecător cu grad profesional de tribunal în cadrul Judecătoriei Iaşi.
9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANTOHI IULIA-CRISTINA,
judecător în cadrul Judecătoriei Huşi.
10. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ŞUIU VIVI-FLORIN,
judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Reşiţa.
11. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului POSTELNICU ION, judecător
cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Mizil, în prezent desemnat în calitate
de judecător titular de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul de femei
Ploiești - Târgșorul Nou.
12. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 20.06.2022, a
doamnei CHIRIAC-IENUȘ LAVINIA - OLIVIA, judecător cu grad profesional de
tribunal la Judecătoria Deta.
Hotărârea nr. 1248

Hotărârea nr. 1249
Hotărârea nr. 1250
Hotărârea nr. 1251
Hotărârea nr. 1252
Hotărârea nr. 1253
Hotărârea nr. 1254
Hotărârea nr. 1255
Hotărârea nr. 1256
Hotărârea nr. 1257
Hotărârea nr. 1258
Hotărârea nr. 1259
Punctul 10

9581/2022

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI
1. Solicitarea doamnei judecător CHIUJDEA DENIS-BRÂNDUŞA, din cadrul Judecătoriei Sectorului
3 Bucureşti, în prezent numită în funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri Departamentul de formare profesională iniţială (8920/2022)
2. Solicitarea domnului judecător ONIŞOR MIHAI-DANIEL din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, în
prezent detaşat în calitate de personal de instruire propriu la Şcoala Naţională de Grefieri,
Departamentul de formare a formatorilor
Soluţie

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a exprimat
acordul privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, în
vederea participării la procedura de ocupare a funcției de director adjunct,
Departamentul de formare profesională inițială, a doamnei CHIUJDEA DENISBRÂNDUŞA, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. (unanimitate)
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a exprimat
acordul privind o eventuală detaşare în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, în
vederea participării la procedura de ocupare a funcției de director adjunct,
Departamentul de formare profesională continuă, a domnului ONIŞOR MIHAIDANIEL din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1260
Hotărârea nr. 1261
Punctul 11

9601/2022

Solicitarea doamnei judecător ANTONESCU LOREDANA GEANINA de a se lua act de opţiunea
sa de renunţare la mandatul de preşedinte al Tribunalului Ilfov la data numirii în funcţia de
inspector judiciar (9265/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de
opţiunea doamnei judecător ANTONESCU LOREDANA GEANINA privind
eliberarea din funcția de preşedinte al Tribunalului Ilfov, începând cu data numirii
în funcţia de inspector judiciar, respectiv 08.04.2022. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1262

Punctul 12

9488/2022

ÎNCETARE DELEGARE
1. Solicitarea doamnei judecător LUMINIȚA MORĂRESCU de încetare a delegării în funcția de
președinte al Secției civile a Judecătoriei Galați (9414/2022)
2. Retragerea acordului pentru delegarea în funcția de președinte al Judecătoriei Buhuși exprimat de
domnul judecător CHIRIAC MANOLE MANUEL (10060/2022)
3. Solicitarea doamnei judecător DRAGOTĂ CRISTINA MARIA de încetare a delegării în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Baia Mare (10472/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1. Încetarea delegării doamnei judecător LUMINIȚA MORĂRESCU în funcția de
președinte al Secției civile a Judecătoriei Galați, începând cu data de 13.05.2022,
ca urmare a solicitării doamnei judecător.
2. Încetarea delegării domnului judecător CHIRIAC MANOLE MANUEL în funcția de
președinte al Judecătoriei Buhuși, începând cu data de 13.05.2022, ca urmare a
solicitării domnului judecător.
3. Încetarea delegării doamnei judecător DRAGOTĂ CRISTINA MARIA în funcţia de
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Baia Mare, începând cu data de
13.05.2022, ca urmare a solicitării doamnei judecător.
Hotărârea nr. 1263
Hotărârea nr. 1264
Hotărârea nr. 1265
Punctul 13

9600/2022

Solicitarea doamnei judecător BOGDAN DANIELA-GEORGETA de modificare a datei
transferului de la Tribunalul Constanţa la Tribunalul Bucureşti (8722/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât
respingerea solicitării doamnei judecător BOGDAN DANIELA-GEORGETA de
modificare a Hotărârii Secției pentru judecători nr. 1136/14.04.2022 (1 admitere, 7
respingere, 2 nule)
Hotărârea nr. 1266
Punctul 14

9564/2022

Cererea de transfer formulată de doamna judecător FODOR GABRIELA-AURA de la Judecătoria ClujNapoca la Tribunalul Specializat Cluj
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transferul
doamnei judecător FODOR GABRIELA-AURA de la Judecătoria Cluj-Napoca la
Tribunalul Specializat Cluj, începând cu data de 20.05.2022 (7 Da, 2 Nu, 1 Nul)

Hotărârea nr. 1267
Punctul 15

9059/2022

OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Solicitarea Curții de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de
judecător la Tribunalul Cluj (8663/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea,
pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător la Tribunalul Cluj, în condiţiile
art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1268
Punctul 16

9163/2022

AVIZ CONFORM PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCȚII
1. Solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcții
și de personal ale Curții de Apel București și Judecătoriei Sectorului 4 București (8814/2022)
2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Ilfov
și Judecătoriei Buftea (9781/2022)
3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal ale Judecătoriei
Horezu și Judecătoriei Pitești (10378/2022)
4. Acordarea avizului conform pentru transferul unui post vacant de judecator din statul de funcții și
de personal al Judecătoriei Însurăței sau al Tribunalului Vrancea în statul de funcții și de personal al
Judecătoriei Făurei (9356/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal
ale Curții de Apel București și Judecătoriei Sectorului 4 București, prin transferul
unui post vacant de aprod, din statul de funcții al Judecătoriei Sectorului 4
București în statul de funcții al Curții de Apel București, urmând ca prin ordinul
ministrului justiției de modificare a statelor de funcții ale instanțelor menționate,
postul transferat să fie transformat în post de grefier treapta I.
2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal
ale Tribunalului Ilfov și Judecătoriei Buftea, prin transferul temporar al unui post
ocupat de judecător de la Tribunalul Ilfov la Judecătoria Buftea, respectiv postul
domnului judecător R.M.R., începând cu data de 21.04.2022.
3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și de personal
ale Judecătoriei Horezu și Judecătoriei Pitești, prin transferul temporar al unui post
ocupat de judecător de la Judecătoria Horezu la Judecătoria Pitești, respectiv
postul doamnei judecător J.A.M., începând cu data de 05.05.2022, data numirii în
funcția de judecător la Judecătoria Pitești, până la data de 01.06.2022, data
eliberării din funcție, prin pensionare, a doamnei judecător V.F.

4. În ceea ce privește acordarea avizului conform pentru transferul unui post vacant
de judecator din statul de funcții și de personal al Judecătoriei Însurăței sau al
Tribunalului Vrancea în statul de funcții și de personal al Judecătoriei Făurei, Secţia
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere
dispoziţiile art.27 alin.(3) din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art.45 alin.(3) raportat la 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 menționat pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare.
Hotărârea nr. 1269
Hotărârea nr. 1270
Hotărârea nr. 1271
Punctul 17

9057/2022

EFECTE HOTĂRÂRI
1. Efectele Hotărârii nr. 264/25.02.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (8749/2022)
2. Efectele Hotărârii nr. 1330/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (9286/2022)
3. Efectele Hotărârii nr. 662/03.07.2008 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (5963/2022)
4. Efectele Hotărârii nr. 2076/19.12.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (9170/2022)
5. Efectele Hotărârii nr. 222/06.03.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (10221/2022)
6. Efectele Hotărârilor nr. 733/27.06.2013 şi nr. 1233/24.11.2015 ale Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii (10283/2022)
7. Efectele Hotărârii nr. 9/10.01.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
(6083/2022)
8. Efectele Hotărârii nr. 992/21.07.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (10419/2022)
9. Reincluderea în fondul de rezervă a unui post de judecător alocat Judecătoriei Sectorului 5
București (10423/2022)
10. Efectele Hotărârii nr. 1248/15.07.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (8748/2022)
11. Efectele Hotărârii nr. 1208/08.10.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii (10737/2022)
12. Efectele Hotărârilor nr. 2078/19.12.2019, nr. 864/18.06.2020 şi nr. 41/14.01.2021 ale Secţiei
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (10244/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (9 Da, 1
Nu)
1. Sesizarea ministrului justiției pentru alocarea unui post de judecător din fondul
de rezervă la Judecătoria Huedin, începând cu data de 01.04.2022, în vederea
reluării activității de către domnul judecător Z.F.O. și menţinerea efectelor Hotărârii
nr. 264/25.02.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
până la încadrarea domnului judecător Z.F.O. pe un post vacant în cadrul instanței.
2. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 1330/17.09.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător P.E.R.
pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia,
începând cu data de 16.05.2022, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
doamnei judecător F.C.G.
3. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 662/03.07.2008 a Plenului Consiliului Superiror
al Magistraturii în ceea ce priveşte postul doamnei judecător V.S.M., începând cu
data de 27.04.2022, ca urmare a eliberării din funcţie, prin pensionare.
4. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 2076/19.12.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte postul doamnei judecător
C.B., începând cu data de 21.04.2022.
5. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 222/06.03.2014 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător P.C. pe unul din posturile
efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia, începând cu data de
01.04.2022, urmând să opereze pe postul temporar vacant al domnului judecător
G.T.
6.1 Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 733/27.06.2013 a Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător M.B. pe unul din posturile
efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia, începând cu data de
09.04.2022, urmând să opereze pe postul temporar vacant al domnului judecător
N.C.M.
6.2. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 1233/24.11.2015 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, până la încadrarea doamnei judecător D.C. pe unul din
posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia, începând cu data
de 15.04.2022, urmând să opereze pe postul temporar vacant al doamnei judecător
F.I.
7. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 9/10.01.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte postul doamnei judecător
S.G., începând cu data de 02.05.2022, ca urmare a eliberării din funcţie, prin
pensionare.
8. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 992/21.07.2021 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce îl privește pe domnul judecător
T.C.R., începând cu data de 15.04.2022, ca urmare a transferului său la Curtea de
Apel București.

9. Reincluderea în fondul de rezervă a postului de judecător alocat Judecătoriei
Sectorului 5 București, începând cu data de 15.04.2022, data vacantării acestuia și
încetarea efectelor Hotărârii nr. 2079/19.12.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce o privește pe doamna judecător
D.D.S.
10. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1248/15.07.2019 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 28.04.2022, ca urmare a
încadrării domnului judecător C.R.I. pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul
instanței.
11. Sesizarea ministrului justiției pentru alocarea unui post de judecător din fondul
de rezervă la Judecătoria Târgu-Mureș, începând cu data de 26.04.2022, în vederea
reluării activității de către doamna judecător B.A. și menţinerea efectelor Hotărârii
nr. 1208/08.10.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător pe un post vacant în cadrul
instanței.
12.1 Încetarea efectelor Hotărârilor nr. 2078/19.12.2019 și nr. 864/18.06.2020 ale
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a
încadrării doamnelor judecător R.M. și S.G.I. pe posturi efectiv vacante din cadrul
instanței.
12.2. Menținerea efectelor Hotărârii nr. 41/14.01.2021 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, până la încadrarea doamnei judecător I.C. pe
unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei, încadrarea acesteia,
începând cu data de 01.04.2022, urmând să opereze pe postul temporar vacant al
doamnei judecător M. M.P.C.
Hotărârea nr. 1272
Hotărârea nr. 1273
Hotărârea nr. 1274
Hotărârea nr. 1275
Hotărârea nr. 1276
Hotărârea nr. 1277
Hotărârea nr. 1278
Hotărârea nr. 1279
Hotărârea nr. 1280
Hotărârea nr. 1281
Hotărârea nr. 1282
Hotărârea nr. 1283
Punctul 18

9565/2022

PLÂNGERI PREALABILE
1. Plângerile prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 6/11.01.2022 (1497/2022)
2. Plângerea prealabilă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 12/11.01.2022 (1505/2022)

3. Plângerile prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 13/11.01.2022 (1496/2022)
4. Plângerile prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 16/11.01.2022 (1500/2022)
5. Plângerile prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 17/11.01.2022 (1501/2022)
6. Plângerile prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 18/11.01.2022 (1503/2022)
7. Plângerile prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi
Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 20/11.01.2022 (1504/2022)
8. Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 1040/2022 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii (8761/2022)
9. Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 1041/2022 a Secției pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii (8777/2022)
10. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător BULEA CRISTINA IONELA împotriva
Hotărârii nr. 611/2022 şi 846/2022 ale Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
(1346;3261/2022)
11. Plângerea prealabilă formulată de domnul judecător CROITORU CĂTĂLIN împotriva Hotărârii nr.
1368/02.12.2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (20090/2022)
12. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător IVANCIUC OANA-MARIA împotriva
Hotărârii nr. 814/03.03.2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
(3056/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Respingerea plângerilor prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 6/11.01.2022. (unanimitate)
2. Respingerea plângerii prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 12/11.01.2022. (2 admitere, 8 respingere)
3. Respingerea plângerilor prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 13/11.01.2022. (2 admitere, 8 respingere)

4. Respingerea plângerilor prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați împotriva
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.
16/11.01.2022. (2 admitere, 8 respingere)
5. Revocarea Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 17/11.01.2022, ca urmare a solicitării domnului procuror Petre
Vasile-Daniel și constatarea, ca rămase fără obiect, a plângerilor prealabile
formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 17/11.01.2022 (majoritate)
6. Respingerea plângerilor prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați împotriva
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.
18/11.01.2022. (unanimitate)
7. Respingerea plângerilor prealabile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş împotriva
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.
20/11.01.2022 (2 admitere, 8 respingere)
8. Respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 1040/2022 a
Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (2 admitere, 8
respingere)
9. Respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 1041/2022 a
Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (2 admitere, 8
respingere)
10. Ia act de renunțarea doamnei BULEA CRISTINA IONELA la plângerea prealabilă
formulată împotriva Hotărârilor nr. 611/2022 şi 846/2022 ale Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (majoritate)
11. Respingerea plângerii prealabile formulate de domnul judecător CROITORIU
CĂTĂLIN împotriva Hotărârii nr. 1368/02.12.2021 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii. (4 admitere, 6 respingere)
12. Respingerea, ca fiind rămasă fără obiect, a plângerii prealabile formulate de
doamna judecător IVANCIUC OANA-MARIA împotriva Hotărârii nr. 814/03.03.2022
a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (majoritate)
Hotărârea nr. 1284
Hotărârea nr. 1285
Punctul 19

9325/2022

Raportul de control privind eficienţa managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg
din legi şi regulamente, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către
judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca (22330/2022)

Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Aprobarea Raportului de control privind eficienţa managerială, modul de
îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, precum şi respectarea
normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii şi personalul auxiliar
de specialitate din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca. (unanimitate)
2. Aprobarea următoarelor măsuri:
2.1. Exercitarea funcției de control-reglare de către preşedintele instanței și de
către preşedinţii de secție în sensul remedierii disfuncțiilor constatate, precum și
supravegherea permanentă a operațiunilor realizate la compartimentele instanței,
pentru a asigura conformitatea acestora la cadrul legal și regulamentar actualizat.
( 8 Da, 2 Nu)
2.2. Continuarea desfășurării activității de pregătire profesională în cadrul
întâlnirilor periodice ale judecătorilor și personalului auxiliar. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1286
Punctul 20

9322/2022

Raportul de control privind eficienţa managerială, modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg
din legi şi regulamente, precum şi respectarea normelor procedurale şi regulamentare de către
judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Cluj (22-335/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Aprobarea Raportului de control privind eficienţa managerială, modul de
îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, precum şi respectarea
normelor procedurale şi regulamentare de către judecătorii şi personalul auxiliar
de specialitate din cadrul Tribunalului Cluj. (unanimitatea voturilor valabil
exprimate, 1 abținere, doamna judecător Baltag Gabriela)
2. Aprobarea următoarelor măsuri:
2.1. Continuarea derulării activităților specifice în vederea finalizării procedurilor
operaționale aflate în curs de elaborare. (7 Da, 2 Nu, 1 abținere, doamna judecător
Baltag Gabriela
2.2. Comunicarea Raportului de control conducerilor administrative ale
Tribunalului Cluj şi Curții de Apel Cluj. (unanimitatea voturilor valabil exprimate, 1
abținere, doamna judecător Baltag Gabriela)
Hotărârea nr. 1287
Punctul 21

10127/2022

Situaţia unui judecător (20838/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea
suspendării unui judecător și repunerea sa în funcție, potrivit dispozițiilor art. 62
alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, privind statutul judecătorilor și
procurorilor, începând cu data de 13.05.2022. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1288
Punctul 22

10741/2022

TRANSFER tribunale și curți - etapa II

CURTEA DE APEL BACĂU
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. DAMIAN MIA - CRISTINA

Judecătoria Bacău

Tribunalul Bacău

2. ŞTEFĂNESCU ROXANA-IRINA

Judecătoria Bacău

Tribunalul Bacău

3. PRICHICI ANDREEA

Judecătoria Moineşti Tribunalul Bacău
CURTEA DE APEL BRAŞOV

Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

–
ALEXANDRESCU Tribunalul
1. RAŢĂ
CARMEN SALOMEE
Hunedoara

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul
Tribunalul Braşov

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa
unde Instanţa/instanţele
funcţionează
solicită transferul

1. AXINTE ROXANA- ADRIANA

Tribunalul Ilfov

Tribunalul Bucureşti

CURTEA DE APEL CONSTANŢA
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. ARDELEANU OANA CRISTINA

Judecătoria
Constanța

Tribunalul Constanța

CURTEA DE APEL CRAIOVA
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. NICOLIȚĂ LUIZA DAIANA

Tribunalul Dolj

Curtea de Apel Craiova

2. GUŢESCU NICOLETA VIORICA

Judecătoria Craiova Tribunalul Dolj

CURTEA DE APEL IAŞI

unde

Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. PIPERNEA OANA

Tribunalul Iași

Curtea de Apel Iași

2. DUMITRIU MARIA - ȘTEFANIA - Tribunalul Iași
LORENA

Curtea de Apel Iași

3. CODINĂ OANA

Curtea de Apel Iași

Tribunalul Vaslui

Tribunalul Iași
4. APOSTOL MARINA

Tribunalul Vaslui

Curtea de Apel Iași

5. ALEXANDRESCU - IRIMIA ELENA Judecătoria Iași
- LOREDANA

Tribunalul Iași

6. GRIGORE CORINA

Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

7. PIENESCU ELENA - ROXANA

Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

8. ROTUNDU GABRIELA ADRIANA Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

9. BILAN PAUL

Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

10. MÎRȚ MIHAELA

Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

Curtea de Apel Iași

Soluţie

CURTEA DE APEL BACĂU
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. DAMIAN MIA – CRISTINA

Judecătoria Bacău

Tribunalul Bacău

Judecătoria Bacău

Tribunalul Bacău

ADMITERE, începând cu data de
20.05.2022
2. ŞTEFĂNESCU ROXANA-IRINA
RESPINGERE
Judecătoria Moineşti Tribunalul Bacău

3. PRICHICI ANDREEA
RESPINGERE

CURTEA DE APEL BRAŞOV
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

–
ALEXANDRESCU Tribunalul
1. RAŢĂ
CARMEN SALOMEE
Hunedoara

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul
Tribunalul Braşov

ADMITERE, începând cu data de
20.05.2022
CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa
unde Instanţa/instanţele
funcţionează
solicită transferul

1. AXINTE ROXANA- ADRIANA

Tribunalul Ilfov

Tribunalul Bucureşti

RESPINGERE
CURTEA DE APEL CONSTANŢA
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. ARDELEANU OANA CRISTINA

Judecătoria
Constanța

Tribunalul Constanța

RESPINGERE

CURTEA DE APEL CRAIOVA
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. NICOLIȚĂ LUIZA DAIANA

Tribunalul Dolj

Curtea de Apel Craiova

RESPINGERE
2. GUŢESCU NICOLETA VIORICA

Judecătoria Craiova Tribunalul Dolj

RESPINGERE
CURTEA DE APEL IAŞI
Nr. Numele şi prenumele solicitantului

Instanţa unde
funcţionează

Instanţa/instanţele unde
solicită transferul

1. PIPERNEA OANA

Tribunalul Iași

Curtea de Apel Iași

2. DUMITRIU MARIA - ȘTEFANIA – Tribunalul Iași
LORENA

Curtea de Apel Iași

RESPINGERE

RESPINGERE
3. CODINĂ OANA

Tribunalul Vaslui

Tribunalul Iași

RESPINGERE
4. APOSTOL MARINA
RESPINGERE

Curtea de Apel Iași

Tribunalul Vaslui

Curtea de Apel Iași

unde

5. ALEXANDRESCU - IRIMIA ELENA Judecătoria Iași
– LOREDANA

Tribunalul Iași
Curtea de Apel Iași

RESPINGERE
Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

8. ROTUNDU GABRIELA ADRIANA Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

6. GRIGORE CORINA
RESPINGERE
7. PIENESCU ELENA – ROXANA
RESPINGERE

RESPINGERE
9. BILAN PAUL

Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

Judecătoria Iași

Tribunalul Iași

RESPINGERE
10. MÎRȚ MIHAELA
RESPINGERE
Hotărârea nr. 1289
Hotărârea nr. 1290
Hotărârea nr. 1291
Hotărârea nr. 1292
Hotărârea nr. 1293
Hotărârea nr. 1294
Hotărârea nr. 1295
Hotărârea nr. 1296
Hotărârea nr. 1297
Hotărârea nr. 1298
Hotărârea nr. 1299
Hotărârea nr. 1300
Hotărârea nr. 1301
Hotărârea nr. 1302
Hotărârea nr. 1303
Hotărârea nr. 1304
Hotărârea nr. 1305
Hotărârea nr. 1306
Punctul 23

10749/2022

Organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare efectivă în funcţii de execuţie a
judecătorilor (9982/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea
organizării și desfășurării concursului de promovare efectivă în funcţii de execuţie
a judecătorilor. (8 Da, 2 Nule)
Punctul 24

10745/2022

Organizarea concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor în funcţii de conducere
la curțile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii (10021/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1. Aprobarea organizării concursului sau examenului pentru numirea judecătorilor
în funcţii de conducere la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi
judecătorii în perioada mai-august 2022. (8 Da, 2 Nule)
2. Aprobarea calendarului de desfăşurare a concursului, conform anexei 1. (8 Da,
2 Nule)
3. Stabilirea posturilor de conducere vacante de preşedinte şi vicepreşedinte de la
curţi de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, ce urmează a fi scoase
la concurs, cu includerea funcțiilor de conducere vacante până la data de
16.07.2022, conform anexei. (8 Da, 2 Nule)
4. Aprobarea tematicii şi bibliografiei concursului/examenului, conform anexei 3.
(7 Da, 1 Nu, 2 Nule)
Hotărârea nr. 1307
Punctul 25

10750/2022

Oportunitatea declanşării procedurii de ocupare, prin transfer, a posturilor vacante de
judecător de la nivelul instanţelor militare (9902/2022)
Soluţie

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
declanşarea procedurii de transfer pe posturile de execuție vacante de la instanţele
civile la instanţele militare și posturile alocate acestei proceduri. (8 Da, 2 Nule)
Hotărârea nr. 1308

