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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
Ordinea de zi soluționată din 21 octombrie 2021, ora: 09:30 

 

Punctul 1 19826/2021 

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 
1. Propunerea de numire a domnului judecător ARGEŞEANU DUMITRU DANIEL în funcţia de preşedinte 

al Secţiei civile a Tribunalului Argeş (19421/2021) 

2. Propunerea de numire a doamnei judecător PÎRVU ELENA CAMELIA în funcţia de preşedinte al Secţiei 

pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Argeş (19421/2021) 

3. Propunerea de numire a domnului judecător PREDESCU VALERIAN în funcţia de preşedinte al Secţiei 

penale a Tribunalului Vâlcea (20380/2021) 

4. Propunerea de numire a domnului judecător GALAN MARIUS IONEL în funcţia de preşedinte al Secţiei 

de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava (20475/2021) 

5. Propunerea de numire a domnului judecător APARASCHIVEI ADRIAN VALENTIN în funcţia de 

preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Suceava (20472/2021) 

6. Propunerea de numire a doamnei judecător GLODEANU MIHAELA în funcţia de preşedinte al Secţiei a 

III - a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti (20626/2021) 

7. Propunerea de numire a doamnei judecător ZECA DORINA în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a civile 

a Curţii de Apel Bucureşti (20625/2021) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

1. Numirea domnului judecător ARGEŞEANU DUMITRU DANIEL în funcţia de 

preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Argeş, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data 

de 22.10.2021. 

2.1. Numirea doamnei judecător PÎRVU ELENA CAMELIA în funcţia de preşedinte al 

Secţiei pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Argeş, pe o perioadă 

de 3 ani, începând cu data de 22.10.2021. 

2.2. Încetarea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru conflicte de muncă şi 

asigurări sociale a Tribunalului Argeş a doamnei judecător PÎRVU ELENA CAMELIA, 

începând cu data numirii sale în aceasta funcţie de conducere. 

3.1. Numirea domnului judecător PREDESCU VALERIAN în funcţia de preşedinte al 

Secţiei penale a Tribunalului Vâlcea, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 

22.10.2021. 

3.2. Încetarea delegării domnului judecător PREDESCU VALERIAN în funcţia de 

preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Vâlcea, începând cu data numirii sale în 

această funcţie de conducere. 

4. Numirea domnului judecător GALAN MARIUS IONEL în funcţia de preşedinte al 

Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava, pe o perioadă de 3 

ani, începând cu data de 23.10.2021. 
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5. Numirea domnului judecător APARASCHIVEI ADRIAN VALENTIN în funcţia de 

preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Suceava, pe o 

perioadă de 3 ani, începând cu data de 23.10.2021. 

6.1. Numirea doamnei judecător GLODEANU MIHAELA în funcţia de preşedinte al 

Secţiei a III - a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti, pe 

o perioadă de 3 ani, începând cu data de 22.10.2021. 

6.2. Încetarea delegării doamnei judecător GLODEANU MIHAELA în funcţia de 

preşedinte al Secţiei a III - a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel 

Bucureşti, începând cu data numirii sale în această funcţie de conducere. 

7.1. Numirea doamnei judecător ZECA DORINA în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-

a civile a Curţii de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 22.10.2021. 

7.2. Încetarea delegării doamnei judecător ZECA DORINA în funcţia de preşedinte al 

Secţiei a IV-a civile a Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data numirii sale în această 

funcţie de conducere. 

Hotărârea nr. 1166 

Hotărârea nr. 1167 

Hotărârea nr. 1168 

Hotărârea nr. 1169 

Hotărârea nr. 1170 

Hotărârea nr. 1171 

Hotărârea nr. 1172 

Punctul 2 19823/2021 

MENTINERE IN FUNCŢIE 
1. Cererea domnului TRĂISTARU NICOLAE, judecător cu grad profesional de curte de apel în cadrul 

Tribunalului Teleorman, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 

65 de ani (19507/2021) 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 

avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului TRĂISTARU NICOLAE, 

judecător cu grad profesional de curte de apel în cadrul Tribunalului Teleorman, după 

împlinirea vârstei de 65 de ani, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 23.03.2022. (9 

Da, 1 vot nul) 

Hotărârea nr. 1173 

Punctul 3 19890/2021 

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
1. Propunerea de delegare  a doamnei judecător BOCA OANA IULIA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 

Huedin( 19713/2021) 

  

2. Propunerea de delegare a doamnei judecător GHEBERTA IOANA NICOLETA în funcţia de preşedinte 

al Secţiei penale a Judecătoriei Deva ( 19735/2021) 

  

3. Propunerea de delegare a domnului judecător DUMITRESC TRAIAN în funcţia de preşedinte al Secţiei 

civile a Judecătoriei Deva  ( 19733/2021) 

  

4. Propunerea de delegare a doamnei judecător HOLHOŞ MARIA ANA în funcţia de vicepreşedinte al 
Judecătoriei Deva ( 19734/2021) 

  



5. Propunerea de delegare a domnului judecător BORDEIANU ANDREI în funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Galaţi ( 19711/2021) 

  

6. Propunerea de delegare a doamnei judecător ALEXANDRA GREGORIAN  în funcţia de preşedinte al 

Secţiei penale a Tribunalului Timiş (19782/2021) 

  

7. Propunerea de delegare a doamnei judecător MOCANU IULIA  în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile 

aTribunalului Buzău (19534/2021) 

  

8. Propunerea de delegare a doamnei judecător LABIŞ ALINA MARCELA, preşedinte al Secţiei penale a 

Tribunalului Neamţ, în funcţia de preşedinte al acestei instanţe  (19360/2021) 

  

9. Propunerea de delegare a domnului judecător IONUŢ ADRIAN ŞIPEŢAN, în funcţia de vicepreşedinte al 

Tribunalului Timiş  (19784/2021) 

  

10. Propunerea de delegare a doamnei judecător IVĂNUŞ MONICA DANIELA în funcţia de preşedinte al 

Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Dolj  (19978/2021) 

  

11.  Propunerea de delegare a doamnei judecător CUŞNIRIUC MIHAELA ELENA în funcţia de preşedinte 

al Judecătoriei Găeşti (20336/2021) 

  

12. Propunerea de delegare a doamnei judecător GANU ANA MARIA în funcţia de preşedinte al Secţiei a 

VI-a civile a Curţii de Apel Bucureşti (20755/2021) 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Delegarea doamnei judecător BOCA OANA IULIA în funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Huedin, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin 

concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 Nu) 

2. Delegarea doamnei judecător GHEBERTA IOANA NICOLETA în funcţia de 

preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Deva, începând cu data de 22.10.2021, până la 

ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

3. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal DUMITRESC TRAIAN 

în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Deva, începând cu data de 

22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 

6 luni. (9 Da, 1 Nu) 

4. Delegarea doamnei judecător HOLHOŞ MARIA ANA în funcţia de vicepreşedinte al 

Judecătoriei Deva, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin 

concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

5.1. Delegarea domnului judecător BORDEIANU ANDREI în funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Galaţi, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin 

concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

5.2. Încetarea delegării domnului judecător BORDEIANU ANDREI în funcţia de 

vicepreşedinte al Judecătoriei Galaţi, începând cu data delegării sale în funcţia de 

preşedinte al Judecătoriei Galaţi. (unanimitate) 

6.1. Delegarea doamnei judecător GREGORIAN ALEXANDRA  în funcţia de preşedinte 

al Secţiei penale a Tribunalului Timiş, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea 

funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 Nu) 



6.2. Încetarea delegării doamnei judecător ROATEŞ ADRIANA MIRELA  în funcţia de 

preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Timiş, începând cu data de 04.10.2021. 

(unanimitate) 

7. Delegarea doamnei judecător MOCANU IULIA în funcţia de preşedinte al Secţiei I 

civile a Tribunalului Buzău, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, 

prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

8. Delegarea doamnei judecător LABIŞ ALINA MARCELA, preşedinte al Secţiei penale 

a Tribunalului Neamţ, în funcţia de preşedinte al acestei instanţe, începând cu data de 

22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu 

mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

9. Delegarea domnului judecător ŞIPEŢAN IONUŢ ADRIAN în funcţia de vicepreşedinte 

al Tribunalului Timiş, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin 

concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

10. Delegarea doamnei judecător IVĂNUŞ MONICA DANIELA în funcţia de preşedinte 

al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Dolj, începând cu 

data de 22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 

mult de 6 luni. (unanimitate) 

11. Delegarea doamnei judecător CUŞNIRIUC MIHAELA ELENA în funcţia de 

preşedinte al Judecătoriei Găeşti, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea 

funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 

Nu) 

12. Delegarea doamnei judecător GANU ANA MARIA în funcţia de preşedinte al Secţiei 

a VI-a civile a Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 02.11.2021, până la ocuparea 

funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 1174 

Hotărârea nr. 1175 

Hotărârea nr. 1176 

Hotărârea nr. 1177 

Hotărârea nr. 1178 

Hotărârea nr. 1179 

Hotărârea nr. 1180 

Hotărârea nr. 1181 

Hotărârea nr. 1182 

Hotărârea nr. 1183 

Hotărârea nr. 1184 

Hotărârea nr. 1185 

Punctul 4 19653/2021 

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 
1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător TOADER MIHAI COSTIN în funcţia de 

preşedinte al Judecătoriei Răcari (18894/2021) 

  

2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător SURDU MIHAELA în funcţia de preşedinte al 

Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Galaţi  (19403/2021) 

  

3. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ALEXANDRU NICOLAE VOLINTIRU în 

funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti (19905/2021) 

  



4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ACHIM ANA MARIA în funcţia de preşedinte al 

Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti (19915/2021) 

  

5. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător SPĂTARIU GEORGE MARCEL în funcţia de 

vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj (19764/2021) 

  

6. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător HÂLCOV MIHAI în funcţia de preşedinte al 

Secţiei penale a Judecătoriei Galaţi (19976/2021) 

  

7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BONDAR GABRIELA în funcţia de preşedinte 

al Judecătoriei Beiuş (19965/2021) 

  

8. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător BOZGA MARIAN în funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Marghita (19964/2021) 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea delegării domnului judecător TOADER MIHAI COSTIN în funcţia de 

preşedinte al Judecătoriei Răcari, începând cu data de 16.10.2021, până la ocuparea 

funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 

Nu) 

2. Prelungirea delegării doamnei judecător SURDU MIHAELA în funcţia de preşedinte 

al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel 

Galaţi, începând cu data de 22.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 Nu) 

3. Prelungirea delegării domnului judecător VOLINTIRU ALEXANDRU NICOLAE în 

funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, începând cu 

data de 05.10.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 

mult de 6 luni. (9 Da, 1 Nu) 

4. Prelungirea delegării doamnei judecător ACHIM ANA MARIA în funcţia de 

preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti, începând cu data de 16.10.2021, până la 

ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 Nu) 

5. Prelungirea delegării domnului judecător SPĂTARIU GEORGE MARCEL în funcţia 

de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj, începând cu data de 23.11.2021, până la 

ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

(9 Da, 1 Nu) 

6. Prelungirea delegării domnului judecător HÂLCOV MIHAI în funcţia de preşedinte 

al Secţiei penale a Judecătoriei Galaţi, începând cu data de 19.10.2021, până la ocuparea 

funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 Nu) 

7. Prelungirea delegării doamnei judecător BONDAR GABRIELA în funcţia de 

preşedinte al Judecătoriei Beiuş, începând cu data de 16.11.2021, până la ocuparea 

funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

(unanimitate) 

8. Prelungirea delegării domnului judecător BOZGA MARIAN în funcţia de preşedinte 

al Judecătoriei Marghita, începând cu data de 02.11.2021, până la ocuparea funcţiei, prin 

concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (9 Da, 1 Nu) 

Hotărârea nr. 1186 

Hotărârea nr. 1187 



Hotărârea nr. 1188 

Hotărârea nr. 1189 

Hotărârea nr. 1190 

Hotărârea nr. 1191 

Hotărârea nr. 1192 

Hotărârea nr. 1193 

Punctul 5 19825/2021 

DELEGARE/DETAŞARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE 
1. Solicitarea de delegare/detaşare a doamnei judecător CORINA BRATU de la Judecătoria Buzău la 

Judecătoria Brăila sau la Judecătoria Galaţi (9691,16625/2021) 

2. Solicitarea de detaşare a doamnei judecător cu grad  profesional de curte de apel  CRISTINA GRECU de 

la Tribunalul Ilfov la Curtea de Apel Bucureşti (18668/2021) 

3. Solicitarea de detaşare/delegare la Judecătoria Vălenii de Munte a unor judecători din circumscripţia altor 

curţi de apel din ţară (17358/2021) 

4. Solicitarea de delegare la Judecătoria Năsăud a doamnei CANDALE IOANA-MIOARA, judecător la 

Judecătoria Suceava (19950/2021) 

5. Solicitarea de detaşare a doamnei judecător CANDALE IOANA-MIOARA, de la Judecătoria Suceava la 

Judecătoria Năsăud  (19811/2021) 

6. Solicitarea de detaşare/delegare a doamnei judecător GAVRIL ANA-MARIA, de la Judecătoria 

Răducăneni la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti (19519/2021) 

7. Solicitarea de delegare/detaşare a doamnei judecător BUTURUGĂ GABRIELA-MARIA, de 

la Judecătoria Târgovişte la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti sau, în subsidiar, Judecătoriile Sectoarelor 3, 

1, 4 Bucureşti (19519/2021) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1.1. Respingerea solicitării privind delegarea doamnei judecător CORINA BRATU de la 

Judecătoria Buzău la Judecătoria Brăila sau la Judecătoria Galaţi. (2 admitere, 8 

respingere/unanimitate) 

1.2. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător CORINA BRATU de la 

Judecătoria Buzău  la Judecătoria Brăila sau  la Judecătoria Galaţi. (unanimitate) 

2. Detaşarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel  CRISTINA GRECU 

de la Tribunalul Ilfov la Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 1 an, începând cu 

data de 25.10.2021. (8 admitere, 2 respingere) 

3.1. Respingerea solicitării privind delegarea domnului judecător MORAR TIMOTEI  de 

la Judecătoria Braşov la Judecătoria Vălenii de Munte. (2 admitere, 8 respingere) 

3.2. Respingerea solicitării privind detaşarea domnului judecător MORAR TIMOTEI  de 

la Judecătoria Braşov la Judecătoria Vălenii de Munte. (unanimitate) 

3.3. Respingerea solicitării privind detaşarea domnului judecător DUMITRAN MARIUS 

ANDREI, preşedinte cu delegaţie al Judecătoriei Făurei, la Judecătoria Vălenii de Munte. 

(unanimitate) 

3.4. Respingerea solicitării privind delegarea domnului judecător DUMITRAN MARIUS 

ANDREI, preşedinte cu delegaţie al Judecătoriei Făurei, la Judecătoria Vălenii de Munte. 

(unanimitate) 



4. Respingerea solicitării privind delegarea doamnei judecător CANDALE IOANA-

MIOARA de la Judecătoria Suceava la Judecătoria Năsăud. (1 admitere, 9 respingere) 

5. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător CANDALE IOANA-

MIOARA de la Judecătoria Suceava la Judecătoria Năsăud. ( 1 admitere, 9 respingere) 

6.1. Respingerea solicitării privind detaşarea doamnei judecător GAVRIL ANA-MARIA 

de la Judecătoria Răducăneni la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. (unanimitate) 

6.2. Respingerea solicitării privind delegarea doamnei judecător GAVRIL ANA-MARIA 

de la Judecătoria Răducăneni la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. (unanimitate) 

7.1. Respingerea solicitării privind delegarea doamnei judecător BUTURUGĂ 

GABRIELA-MARIA de la Judecătoria Târgovişte la Judecătoria Sectoarelor 6, 3, 1 sau 

4 Bucureşti. (unanimitate) 

7.2. Respingerea solicitărilor privind detaşarea doamnei judecător BUTURUGĂ 

GABRIELA-MARIA de la Judecătoria Târgovişte la Judecătoria Sectoarelor 6, 3, 1 sau 

4 Bucureşti. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 1194 

Hotărârea nr. 1195 

Hotărârea nr. 1196 

Hotărârea nr. 1197 

Hotărârea nr. 1198 

Hotărârea nr. 1199 

Hotărârea nr. 1200 

Punctul 6 20524/2021 

ACORDARE AVIZ PENTRU EVENTUALA DETAŞARE 
1. Solicitarea doamnei judecător CODREANU ANCA, judecător cu grad profesional de curte de apel în 

cadrul Tribunalului Braşov de acordare a avizului cu privire la eventuala sa detaşare în cadrul Institutului 

Naţional al Magistraturii (20050/ST) 

  

2. Solicitarea doamnei judecător STROIU OANA, judecător  în cadrul Curţii de Apel Braşov de acordare a 

avizului cu privire la eventuala sa detaşare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii (20070/ST) 

 

Soluţie 

1. Cu privire la cererea de exprimare a acordului Secţiei pentru judecători pentru o 

eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei 

CODREANU ANCA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Braşov, Secţia pentru judecători, având în vedere dispoziţiile  art.19 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 

acesteia pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare. (5 admitere, 5 respingere) 

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a exprimat acordul 

pentru o eventuală detaşare în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei 

STROIU OANA, judecător în cadrul Curţii de Apel Braşov, în ipoteza promovării 

procedurii de selecţie pentru ocuparea unui post de personal de instruire propriu la 

disciplina “Drept penal şi drept procesual penal”. (6 Da, 4 Nu) 

Hotărârea nr. 1201 

Punctul 7 20591/2021 

DETAŞARE LA ALTE INSTITUŢII 



Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei CHIUARIU ROXANA, 

judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 

01.11.2021. (6 admitere, 4 respingere) 

2. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei judecător FLORESCU 

GABRIELA, preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Giurgiu, pe o perioadă de 3 ani, 

începând cu data de 01.11.2021. (8 admitere, 2 respingere) 

Hotărârea nr. 1202 

Hotărârea nr. 1203 

Punctul 8 20152/2021 

ÎNCETARE DETAŞARE 
Solicitarea doamnei IOANA BOGDAN, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de încetare a detaşării 

la Institutul Naţional al Magistraturii (19901/2021) 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 

detaşării  la Institutul Naţional al Magistraturii a doamnei IOANA BOGDAN, judecător 

la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 01.11.2021, ca urmare a 

solicitării doamnei judecător. (9 Da, 1 Nu) 

Hotărârea nr. 1204 

Punctul 9 19961/2021 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE 
1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DANIELA-FLORELA GRIGORE, 

judecător la Curtea de Apel Bucureşti (19173/2021) 

  

2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DAMIAN LIVIA, judecător la 

Tribunalul Alba (19644/2021) 

  

3. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DUCA CORINA MARIANA, 

judecător la Tribunalul Hunedoara (19747/2021) 

  

4. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul  judecător CIACHIR ADRIAN 

PETRU, preşedinte al Secţiei a III-a de contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale 

la Tribunalul Arad (19508/2021) 

  

5. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna BERBECARIU ANGELICA, 

judecător la Tribunalul Braşov (19997/2021) 

  

6. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna VÎLCU ADRIANA MARIANA, 

judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Satu Mare (19701/2021) 

  

7. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna DONKA ENIKO EVA, judecător 

la Judecătoria Satu Mare (19959/2021) 

  

8. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul judecător ŞERBAN CĂTĂLIN, 

preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bacău (20388/2021) 

  

9. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul ŞERBAN GEORGE CĂTĂLIN, 

judecător la Tribunalul Călăraşi, în prezent detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii (20388/2021) 



Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 

Preşedintele României a propunerilor privind: (unanimitate) 

1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GRIGORE DANIELA-FLORELA, 

judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DAMIAN LIVIA, judecător la 

Tribunalul Alba. 

3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUCA CORINA MARIANA, 

judecător la Tribunalul Hunedoara. 

4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CIACHIR ADRIAN PETRU, 

începând cu data de 07.12.2021, preşedinte al Secţiei a III-a de contencios administrativ 

şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale la Tribunalul Arad. 

5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2021, a doamnei 

BERBECARIU ANGELICA, judecător la Tribunalul Braşov. 

6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2021, a doamnei 

VÎLCU ADRIANA MARIANA, judecător cu grad profesional de curte de apel la 

Tribunalul Satu Mare. 

7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2021, a doamnei 

DONKA ENIKO EVA, judecător la Judecătoria Satu Mare. 

8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2021, a domnului 

judecător ŞERBAN CĂTĂLIN, preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios 

administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bacău. 

9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ŞERBAN GEORGE CĂTĂLIN, 

judecător la Tribunalul Călăraşi, în prezent detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii. 

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 

Punctul 10 20143/2021 

Propunerile referitoare la componenţa comisiilor de psihologi din cadrul concursului/examenului 

pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada septembrie-decembrie 

2021 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 

comisiilor de psihologi din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcţii de 

conducere a judecătorilor organizat în perioada septembrie-decembrie 2021. (majoritate) 

Hotărârea nr. 1214 

Punctul 11 19891/2021 



Modificarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor - Secţia a II-a civilă din cadrul 

concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

(107/13713/2021) 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

anexei Hotărârii nr. 1085/16.09.2021 a Secţiei pentru judecători cu privire la componenţa 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor - Secţia a II-a civilă din cadrul concursului de 

promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (majoritate) 

Hotărârea nr. 1215 

Punctul 12 20081/2021 

EFECTE HOTĂRÂRI 
1. Efectele Hotărârii nr. 51/17.01.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 

(19975/2021) 

  

2. Efectele Hotărârii nr. 1143/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (20371/2021) 

  

3. Reincluderea în fondul de rezervă a unui post de judecător alocat Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti 

(20418/2021) 

  

4. Reincluderea în fondul de rezervă a unui post de judecător alocat Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti 

(20420/2021) 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

1. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 51/17.01.2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, începând cu data de 15.10.2021, ca urmare a promovării 

doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel M.G.C. la Tribunalul Bucureşti. 

2. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1143/2012 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii, începând cu data de 11.10.2021, ca urmare a eliberării din funcţie, prin 

pensionare, a doamnei judecător D.S.E. 

3. Reincluderea, în fondul de rezervă, a postului repartizat Judecătoriei Sectorului 3 

Bucureşti prin ordinul ministrului justiţiei nr. 3518/C/08.09.2020, începând cu data de 

15.10.2021 şi încetarea efectelor Hotărârii nr. 985/09.07.2020 a Secţiei pentru judecători 

în ceea ce îl priveşte pe domnul judecător A.A. 

4. Reincluderea, în fondul de rezervă, a postului repartizat Judecătoriei Sectorului 5 

Bucureşti prin ordinul ministrului justiţiei nr. 4803/C/05.10.2021, începând cu data de 

05.10.2021 şi încetarea efectelor Hotărârii nr. 814/17.06.2021 a Secţiei pentru judecători 

în ceea ce îl priveşte pe domnul judecător A.M.M.L. 

Hotărârea nr. 1216 

Hotărârea nr. 1217 

Hotărârea nr. 1218 

Hotărârea nr. 1219 

Punctul 13 19828/2021 

OCUPARE POSTURI PE PERIOADA NEDETERMINATA 
1. Solicitarea Curţii de Apel Ploieşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi de 
judecător temporar vacante la Judecătoria Ploieşti (19424/2021) 



2. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post de 

judecător la Judecătoria Giurgiu (20659/2021) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

1. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi temporar vacante de 

judecător la Judecătoria Ploieşti, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de 

judecător la Judecătoria Giurgiu, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Hotărârea nr. 1220 

Hotărârea nr. 1221 

Punctul 14 18427/2021 

Raportul Inspecţiei Judiciare privind dosarele de mare corupţie aflate pe rolul instanţelor 

judecătoreşti (21-432/2021) - continuarea activităţii de monitorizare a acestui tip de cauze 
  

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 

propunerii privind continuarea activităţii de monitorizare a dosarelor de mare corupţie 

aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti. (2 admitere, 6 respingere, 1 vot nul, 1 abţinere 

doamna judecător Gabriela Baltag) 

Hotărârea nr. 1222 

Punctul 15 20745/2021 

ELIBERARE DIN FUNCŢIA DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE 
Solicitarea domnului judecător NEDELCU NICOLAE, de eliberare din funcţia de preşedinte al Secţiei 

penale a Judecătoriei Ploieşti, prin demisie (20340/2021) 

 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 

ordinii de zi, a hotărât eliberarea domnului judecător NEDELCU NICOLAE din funcţia 

de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Ploieşti, începând cu data de 21.10.2021, prin 

demisie. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 1223 

 


