
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 MAI 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 11035/2016 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/10700/2016 privind cererea 
domnului IANOŞ VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, de 
menţinere în această funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 

discutării cererii privind menţinerea în funcţie a domnului IANOŞ 

VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, după 

împlinirea vârstei de 65 ani. 
  

2. 11138/2016 
• Hotarare nr. 

553 
• Hotarare nr. 

554 
• Hotarare nr. 

555 
• Hotarare nr. 

556<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Curtea de Apel/ Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

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

NEGULESCU ELENA 

Judecător la Curtea de Apel Ploieşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna PETRE 
MAGDALENA 

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna TRIP 

MARIA MAGDALENA 

Judecător la Judecătoria Satu Mare 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna 
ANGHELESCU FELICIA 

Judecător la Judecătoria Târgovişte 

 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să înainteze către 

Preşedintele României:  
  



1) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 

NEGULESCU ELENA, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, începând cu 

data de 01.06.2016;  
  

2) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 

MAGDALENA PETRE, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând 

cu data de 01.06.2016;   
  

3) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 

TRIP MARIA MAGDALENA, judecător la  Judecătoria Satu Mare, 

începând cu data de 01.07.2016;   
  

  

4) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 

ANGHELESCU FELICIA, judecător la Judecătoria Târgovişte, 

începând cu data de 12.06.2016.   
  

3. 10222/2016 
• Hotarare nr. 

557<  

Nota Biroului Grefa Secțiilor nr. 9751/2016 privind contestaţia formulată de 
doamna judecător BALTAG GABRIELA din cadrul Tribunalului Neamţ, împotriva 
Hotărârii nr. 171/16.02.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 

contestaţiei formulate de doamna GABRIELA BALTAG, judecător în 

cadrul Tribunalului Neamţ, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători 

a Consiliului Superior al Magistraturii nr.171/16.02.2016. 

4. 9877/2016 
• Hotarare nr. 

558<  

Contestaţia formulată de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr. 
215/22.03.2016 a Secției pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 

contestaţiei formulate de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii Secţiei 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.215/22.03.2016. 

  

5. 11143/2016 
• Hotarare nr. 

559 
• Hotarare nr. 

560 
• Hotarare nr. 

561<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5747/2016 privind contestaţia 
doamnei ANDREEA DACIANA NICOLAI, judecător la Judecătoria Piteşti, 
împotriva Hotărârii nr. 264/2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5388/2016 privind contestaţia 
domnului ŞTEFĂNIŢĂ DOBRE, judecător la Judecătoria Buzău, împotriva 
Hotărârii nr. 270/29.03.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/5405/2016 privind contestaţia 
domnului RADU ANDREI CIOCAN, judecător la Judecătoria Bolintin Vale, 



împotriva Hotărârii nr. 263/29.03.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
  

1) respingerea contestaţiei formulate de doamna ANDREEA DACIANA 

NICOLAI, judecător la Judecătoria Piteşti împotriva Hotărârii Secţiei 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.264/29.03.2016; 
  

 2) respingerea contestaţiei formulate de domnul ŞTEFĂNIŢĂ DOBRE, 

judecător la Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.270/29.03.2016; 
  

 3) respingerea contestaţiei formulate de domnul RADU ANDREI 

CIOCAN, judecător la Judecătoria Bolintin Vale, împotriva Hotărârii 

Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.263/29.03.2016.  
  

6. 10960/2016 
• Hotarare nr. 

562<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 2790/IJ/1559/DIJ/2016 privind cererea de 
apărare a independenţei şi a reputației profesionale formulată de doamna 
judecător PĂUN LUIZA MARIA din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de 

apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulate de doamna 

PĂUN LUIZA MARIA, judecător în cadrul Secţiei de contencios 

administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

  

  

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că  

afirmaţiile făcute în cadrul emisiunii „Dosar de politician”,  prezentată de 

jurnalistul Silviu Mănăstire pe postul B1TV în data de 29.03.2016 şi, în 

reluare, în data de 30.03.2016 sunt de natură a afecta independenţa 

sistemului judiciar, în ansamblul său.  
  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
  

- sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, în temeiul Protocolului 

încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Naţional al 

Audiovizualului la data de 17.11.2011. 
  

  

- emiterea unui comunicat de presă de către Biroul de informare publică 

şi relaţii cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  
  



7. 11164/2016 
• Hotarare nr. 

563<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 2912/IJ/666/DIP/2016 privind rezultatul 
verificărilor efectuate în legătură cu cererea de apărare a independenţei, 
imparţialităţii şi reputației profesionale a domnilor procurori militari Vasilache Ion, 
Culea Claudiu, Dinu Iulian, Mihalache Codruţ şi Tudor Marian din cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție - Secţia Parchetelor 
Militare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat următoarele:  
  

- prin motivele invocate de domnul procuror DIMITRIE-BOGDAN LICU, 

prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, în ordonanţa de infirmare a ordonanţei 

nr.11/P/2014 din data de 14.10.2015 şi prin faptul aducerii acestora la 

cunoştinţa publică, precum şi prin comentariile generate în presă ca 

reacţie la infirmarea respectivei soluţii, nu a fost afectată independenţa şi 

imparţialitatea domnilor ION VASILACHE, CLAUDIU CULEA, 

IULIAN DINU, CODRUŢ MIHALACHE şi MARIAN TUDOR, procurori 

militari în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie – Secţia Parchetelor Militare;  
  

  

- modul în care domnul procuror DIMITRIE-BOGDAN LICU, prim-

adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, a prezentat în cadrul conferinţei de presă motivele care 

au stat la baza infirmării ordonanţei nr.117P/2014 din data de 14.10.2015 

şi publicarea unui comunicat de presă având ataşat un link prin care se 

poate accesa ordonanţa de infirmare şi, nu în ultimul rând, modalitatea în 

care a fost motivată ordonanţa de infirmare nu sunt de natură să afecteze 

reputaţia profesională a domnilor ION VASILACHE, CLAUDIU 

CULEA, IULIAN DINU, CODRUŢ MIHALACHE şi MARIAN TUDOR, 

procurori militari în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare; 
  

  

- articolele de presă în care s-au folosit expresiile „Vasilache – groparul 

dosarului revoluţiei”, „se impune tragerea la răspundere/demiterea celor 

care au închis dosarul”, „Ion Vasilache a muşamalizat crimele produse la 

Revoluţia din 1989”, nu sunt de natură să afecteze reputaţia profesională 

a domnilor ION VASILACHE, CLAUDIU CULEA, IULIAN DINU, 

CODRUŢ MIHALACHE şi MARIAN TUDOR, procurori militari în 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia 

Parchetelor Militare. 
  

  



8. 11165/2016 
• Hotarare nr. 

564<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 3174/IJ/1767/DIJ/714/DIP/2016 privind apărarea 
independenţei sistemului judiciar în ansamblul său. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că declaraţiile 

emise în spaţiul public, în perioada 22-24 aprilie 2016, de către domnul 

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU, Preşedintele Senatului României şi 

preşedintele ALDE, sunt de natură a aduce atingere independenţei, 

prestigiului şi credibilităţii justiţiei, cu consecinţa subminării autorităţii 

acesteia, inclusiv a sistemului judiciar în ansamblul său, urmând a fi emis 

un comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu 

mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  

9. 10729/2016 
• Hotarare nr. 

565<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10721/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 

constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, 

după cum urmează:  
  

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a domnului 

procuror NARIŢA ILIE, delegat în funcţia de procuror general al acestei 

unităţi de parchet, ca urmare a încetării mandatului de membru de drept 

al comisiei de evaluare a domnului procuror Lazăr Augustin, având în 

vedere numirea sa în  funcţia de procuror general al Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;  

  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe 

domnul procuror  şef secţie urmărire penală PAMFIL CONSTANTIN 

MUGUREL. 

10. 10965/2016 
• Hotarare nr. 

566 
• Hotarare nr. 

567 
• Hotarare nr. 

568 
• Hotarare nr. 

569<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10053/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia 
teritorială a Curţii de Apel Iaşi. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10051/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Brașov. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10490/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de modificare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 188/16.02.2016. 
 



4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10489/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

  
  

1) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 

personal ale Tribunalului Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, după cum urmează:  

  

Instanţa Număr de 

posturi 

Postul actual Postul 

transformat 
 

 

Tribunalul 

Iaşi  

1 Grefier gradul 

II 

Grefier gradul I 
  

Judecătoria 

Iaşi 

1 Grefier gradul 

I 

Grefier gradul II 
  

  
  

  

2) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 

personal al Judecătoriei Braşov, prin transformarea unui post vacant de 

aprod în post de grefier-arhivar debutant;  
  

3) modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.188/16.02.2016, în sensul acordării avizului conform pentru 

modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Caransebeş, 

prin transformarea unui post ocupat de grefier treapta II în post de grefier 

gradul II, în loc de grefier debutant cu studii superioare, cum din eroare 

s-a solicitat;  
  

  

4) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 

personal al Tribunalului Bucureşti, după cum urmează:   

  

Instanţa Număr de 

posturi 

Postul actual Postul transformat  

 

  

Tribunalul 

Bucureşti 

2 Grefier 

registrator 

debutant  

Grefier 

registrator treapta 

II 

  

2 Grefier arhivar 

debutant 

Grefier arhivar 

treapta II 
  

  

  

11. 10959/2016 
• Hotarare nr. 

570<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/10513/2016 referitoare la 
aprobarea structurii anului şcolar şi a planurilor de învățământ ale Şcolii 



Naţionale de Grefieri - formare iniţială, pentru anul de învățământ 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  
  

- Structura anului şcolar 2016 al Şcolii Naţionale de Grefieri, anexa 1 la 

Hotărârea Consiliului de conducere al  Şcolii Naţionale de Grefieri 

nr.25/05.05.2016;   
  

  

- Planul de învăţământ – specializarea grefieri cu studii superioare juridice 

pentru instanţe, pentru anul şcolar 2016, al Şcolii Naţionale de Grefieri, 

anexa 2 la Hotărârea Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de 

Grefieri nr.25/05.05.2016;   

  

- Planul de învăţământ – specializarea grefieri cu studii superioare juridice 

pentru parchete, pentru anul şcolar 2016, al Şcolii Naţionale de Grefieri, 

anexa 3 la Hotărârea Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de 

Grefieri nr.25/05.05.2016.  
  

12. 10958/2016 
• Hotarare nr. 

571<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/10512/2016 privind numirea a 7 
specialişti în calitate de formatori (personal de instruire colaborator extern) şi 
constituirea rețelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea 
profesională iniţială a personalului auxiliar de specialitate în anul 2016. 
Solutie 

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în 

calitate de formatori – personal de instruire colaborator extern a 

următorilor specialişti, corespunzător disciplinelor pentru care au 

candidat:  
  

 

A. Pentru grupele de grefieri  de instanţe:  

La disciplina Informatică 

aplicată (Windows, Word, 

ECRIS): 

Domnul grefier BORDEA ALIN 

GEORGIAN, de la Tribunalul 

Bucureşti;  

Domnul grefier PRICOP BOGDAN 

COSTEL, de la Judecătoria Giurgiu;  

La disciplina Managementul 

activităţii grefierului:  

Doamna grefier BONDAR LAURA, de 

la Curtea de Apel Bucureşti;  

Pentru postul de îndrumător 

de stagiu practic la 

Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti:  

Doamna grefier DOBRE-AGAPIE 

IULIANA, grefier-şef la Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti;  



B. Pentru grupele de grefieri de parchete: 

La disciplina Registratură, 

grefă şi arhivă:  

Doamna grefier BEJAN DANIELA 

MIHAELA, grefier şef secţie urmărire 

penală la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti;  

Domnul grefier ŢIŢIRIGĂ CĂTĂLIN 

MARIAN, de la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Buftea;  

La disciplina Informatică 

aplicată (Windows, Word, 

ECRIS, Statistică):  

Domnul grefier OLARU IOAN 

ALEXANDRU, de la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Sectorului 5 

Bucureşti; 

  

  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea reţelei 

de formatori (personalul de instruire colaborator extern) pentru formarea 

iniţială în anul 2016, conform Anexei la Hotărârea Consiliului de 

conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri nr.28/2016.  

13. 10756/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
9273/2016 privind plângerea prealabilă formulată de domnul BOTOMEI VASILE 
împotriva adresei de răspuns nr. 2400/2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 

neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul BOTOMEI 

VASILE împotriva adresei de răspuns nr.2400/08.04.2016. 
  

14. 11283/2016 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
7479/2016 si nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7479/2016 privind 
măsurile administrative de pregătire a intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 

punctului de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios şi a 

notei Direcţiei resurse umane şi organizare privind măsurile 

administrative de pregătire a intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 

privind procedura insolvenţei persoanelor fizice, ca urmare a solicitării 

ministrului justiţiei.  

 


