
 

Ac 

 

Cuvânt din partea membrilor CSM 
 

Onoarea pe care am avut-o prin învestirea mea ca 
membru CSM de către colegii ce m-au votat în 
toamna anului 2010 e însoţită totodată de o mare 
responsabilitate. Această calitate mă face să îmi 
asum, alături de ceilalţi membri ai Consiliului, 
îndatoriri esenţiale pentru evoluţia sistemului. 
Pe de o parte, colegii care ne-au acordat 
încrederea lor şi-au pus speranţele că într-un viitor 
nu prea îndepărtat vor putea să îşi desfăşoare 
activitatea în condiţii de normalitate. În momentul 
de faţă gradul de încărcătură cu dosare şi 
suprasolicitarea judecătorilor sunt la nivel ridicat, 
ceea ce le reduce din timpul de studiu, odihnă şi 
viaţă privată. Aceeaşi colegi speră în mod 
îndreptăţit în asigurarea stabilităţii statutului lor, 
profesia de magistrat trebuind să devină una de 
referinţă în sistemul statului de drept ce se 
consolidează. 
Pe de altă parte, societatea în sensul ei larg 
aşteaptă o eficientizare rapidă a justiţiei, marcată  - 
e drept - de mari întârzieri în soluţionarea unor 
dosare. Şi mai aşteaptă o creştere calitativă a 
actului de justiţie, comiterea prea des a unor erori 
judiciare sau existenţa unor cazuri de lipsă de 
integritate cazând de multe ori pradă unei aparenţe 
mult prea accentuate şi hrănite artificial. 
Amintesc şi aşteptările Comisiei Europene care în 
cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare 
veghează la principalele evoluţii ale sistemului sub 
aspectul managementului dosarelor, a 
managementului instituţiei judiciare şi al luptei 
împotriva corupţiei. 
Acestor aşteptări li se adaugă condiţionalităţile 
obiective cu care ne-am confruntat de la începutul 
mandatului. Astfel, resursele umane sunt limitate şi 
angajări noi de persoane nu se pot face nici în 
cadrul Consiliului, nici în cadrul instanţelor sau al 
parchetelor. Resursele financiare sunt marcate de 
criza economică-financiară care a bulversat 
România. Puterea politică tinde să controleze tot 
mai mult puterea judiciară. Noile coduri vor antrena 
şi mai mult capacitatea de efort a magistraţilor. Mai 
ales legătura cu ei a CSM trebuie îmbunătăţită. 
Toate aceste provocări s-ar putea să fie marcante 
pentru viitorul sistemului judiciar. Eu şi colegii din 
CSM ne dorim un sistem performant şi eficient, cu 
magistraţi respectaţi. Rămâne să ne dovedim 
profesionalismul. Cu toţii. 

 
CRISTI DANILEŢ, judecător  
Membru al CSM, iunie 2011 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

 

 

 

Judecător Cristi Danileţ 

- cariera profesională - 

 

07 ianuarie 2011 – prezent 

Membru al CSM 

15 iulie 2009 – 06 ianuarie 2011 

Judecător la Jud. Oradea – S. 

Penală, Vicepreşedinte 

22 mai 2007 – 14 iulie 2009 

Judecător la Tr. Cluj – S. mixtă de 

cont. admin. şi fiscal, litigii de 

muncă şi asigurări sociale 

18 ianuarie 2005 – 21 mai 2007 

Consilier al ministrului Justiţiei 

01 sept. 2004 – 17 ian. 2005 

Judecător la Tr. Cluj – s.civilă 

15 mai 2001 – 31 august 2004 

Judecător la Jud. Cluj-Napoca  

1 dec. 1998 - 14 mai 2001 

Judecător la Jud. Vatra-Dornei 

 

1998 Licenţiat în ştiinţe juridice, 

Facultatea de Drept, Universitatea 

„Al. I. Cuza”, Iaşi 

2001 Absolvent studii 

postuniversitare (stiinţe penale), 

Facultatea de Drept, Universitatea 

de Vest, Timişoara 

2002 Master în drept (stiinţe penale 

şi criminalistică) Facultatea de 

Drept, Universitatea Babes-Bolyai, 

Cluj-Napoca 

Cuprins: 

- Mesajul domnului judecător Cristi 

Danileţ, membru CSM, şi date 

despre cariera profesională a 

acestuia; 

- Componenţa CSM şi statutul 

membrilor CSM; 

- Activitatea Plenului CSM şi a 

secţiilor CSM; 

- Activitatea Comisiilor CSM; 

- Relaţia cu Parlamentul, cu  

Guvernul şi relaţiile internaţionale 

ale CSM; 

- Activitatea instituţiilor 

coordonate: Inspecţia Judiciară, 

INM şi SNG; 

- Proiectul `Vin codurile!` 

 
 
 

Componenţa CSM, 2011-2016 
 
Preşedinte 
1. jud. Nicolae Horaţius 

DUMBRAVĂ  
 
Vicepreşedinte 
2. proc. George BĂLAN 
 
MEMBRI ALEŞI, cu activitate 
permanentă – JUDECĂTORI ŞI 
PROCURORI: 
3. jud. Mircea ARON  
4. jud. Vasilică Cristi DANILEŢ  
5. proc.Graţiana Daniela 

Petronela ISAC  
6. jud. Ana Cristina LĂBUŞ  
7. proc. Dimitrie Bogdan LICU  
8. jud. Adrian Toni NEACŞU  
9. proc. Oana Andrea 

SCHMIDT HĂINEALĂ 
10. jud. Alexandru ŞERBAN 
11. jud. Marius BADEA TUDOSE  
 
REPREZENTANŢI AI 
SOCIETĂŢII CIVILE: 
 
12. prof.univ.dr. Corina Adriana 

DUMITRESCU 
13. vacant 
 
MEMBRI DE DREPT: 
 
14. jud. Livia Doina STANCIU – 

preşedintele ICCJ 
15. av. Cătălin Marian PREDOIU 

– ministrul justiţiei 
16. proc. Laura Codruţa KOVEŞI  

– procuror general al PICCJ 

 

Prezentul număr al Infoletter CSM  

apare sub coordonarea 

jud. Cristi Danileţ, membru CSM; 

Realizator: consilier Adrian Hoajă  

Supervizare: Monica Prejmereanu, 

Purtător de cuvânt al CSM; 

 



 

 

  Activitatea Plenului CSM 
În prima jumătate a lunii iunie 2011, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii:  
 a aprobat Statutul personalului de instruire al SNG;  
 a aprobat modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a SNG, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 183/2007; 
 a aprobat modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura 
de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs, aprobat prin 
Hotărârea Plenului CSM nr.152/2006;  
 a aprobat modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de 
admitere şi examenul de absolvire a INM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 
439/2006;  
 a apreciat că nu este oportună efectuarea evaluării prevăzute de art. 39 alin. (1) 
şi (2) din Legea nr. 303/2004, pentru judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte instituţii 
decât instanţe şi parchete, pe perioada detaşării; 
 a apreciat că nu se impune modificarea alin. (1) al art. 159 din Cpp, în sensul 
majorării termenului în care procurorul să depună la instanţă dosarul cauzei 
împreună cu propunerea de prelungire a arestării preventive; 
 a hotărât validarea rezultatelor finale ale concursului de promovare a 
judecătorilor şi procurorilor, începând cu data de 01.07.2011 a magistraţilor 
declaraţi admişi; 
 a emis un punct de vedere cu privire la proiectul Legii de revizuire a Constituţiei 
şi cu privire la proiectele de lege care vizează răspunderea magistraţilor; 
 a avizat favorabil proiectul de OUG pentru modificarea şi aprobarea Legii 
303/2004  şi a Legii nr. 304/2004, î n privinţa promovării la ICCJ, cu observaţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apărarea independenţei 
sistemului de justiţie şi a 
reputaţiei profesionale a 

judecătorilor şi procurorilor 
 
Prin comunicatul de presă 
exprimat de Plenul CSM în 
data de 15 iunie şi prin cele 
susţinute în cadrul conferinţei 
de presă din 16 iunie de către 
conducerea Consiliului, 
membrii CSM: 
- şi-au exprimat  în mod public 
intenţia de a trata cu maximă 
atenţie declaraţiile unor 
persoane publice, demnitari 
sau analişti, cu privire la 
justiţie;  
- au arătat că nu pot fi 
acceptate criticile generale la 
adresa judecătorilor şi 
procurorilor; 
- au declarat că resping orice 
atitudine ale oamenilor politici 
sau reprezentând alte grupuri 
de interese prin care se aduc 
critici nefondate şi populiste 
care nu fac decât să slăbească 
încrederea populaţiei în 
sistemul de justiţie. 
 

Activitate Secţia judecători CSM 
 a hotărât detaşarea în cadrul Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene a doamnei Mirela 
Stancu, judecător la Tr. Bucureşti pe o 
perioadă de trei ani; 
 a aprobat Raportul de control pentru 
verificarea directă privind eficienţa 
managerială şi modul de îndeplinire a 
atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de 
către judecătorii cu funcţii de conducere, 
pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţei, 
ca serviciu public, la Jud. Răcari, urmând să 
fie comunicat conducerilor Judecătoriei Răcari 
şi CA Ploieşti, în vederea aducerii la 
cunoştinţă şi luării măsurilor care se impun 
pentru remedierea deficienţelor;   
 a decis monitorizarea activităţii Jud. Răcari 
de către conducerea C.A Ploieşti, în scopul 
remedierii deficienţelor constatate, măsurile 
întreprinse urmând a fi comunicate lunar 
Inspecţiei, iar rezultatul final al monitorizării, 
precum şi a modului în care au fost remediate 
deficienţele vor fi analizate prin efectuarea 
unui control de către IJ, după o perioadă de 6 
luni de la data aprobării raportului;  
 se va transmite o circulară către toate 
instanţele judecătoreşti pentru a avea în 
vedere aspectele care vizează respectarea 
principiului continuităţii completului de judecată 
şi a principiului repartizării aleatorii a dosarelor 
în situaţia    soluţionării cauzelor de 
preschimbare a termenului de judecată şi 
judecarea aceloraşi cauze în fond; 
 a hotărât că nu mai este posibilă 
examinarea candidaturilor pentru promovarea 
la ÎCCJ – s. penală, procedură declanşată în 
martie 2011. 
 

Activitate Secţia procurori CSM 
 

În şedinţa din 6 iunie, Secţia pentru 
procurori a desemnat reprezentanţii 
CSM în grupul de lucru format din 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei, 
Ministerului Public, MAI şi CSM care va 
analiza propunerile Ministerului Public 
de modificare a cadrului legislativ care 
să permită ca activitatea lucrătorilor de 
poliţie judiciară să se desfăşoare sub 
controlul exclusiv al procurorilor. 

Comisia nr. 1 
Independenţa justiţiei şi cooperarea 

inter-instituţională 
Coord comisie: jud. Alexandru Şerban 
 Au fost analizate şi s-a propus 
Plenului avizarea favorabilă, cu unele 
observaţii, a mai multor proiecte de acte 
normative transmise CSM în 
conformitate cu prevederile art. 38 alin. 
(3) din Legea nr. 317/2004.  

 S-a propus Plenului avizarea 
negativă a proiectului de Lege privind 
statutul personalului de specialitate din 
cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, 
transmis de MJ. 

 Au fost exprimate puncte de vedere 
cu privire la alte două proiecte de acte 
normative: proiectul de Lege privind 
modificarea şi completarea Legii 
partidelor politice nr. 14/2003, şi 
proiectul de HG privind Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al DLAF. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Numiri în funcţie de 
conducere 

Judecători: 
 
Pralea Vasilică Ovidiu – 
preşedinte s. pen. a Jud. Bacău; 
Nicolau Simona-Florica – 
preşedinte s. com şi de cont. 
adm. a Tr. Vrancea 
 

Procurori: 
 
Arjoca Alexandru-Lucian – 
proc. şef, Biroul de combatere a. 
infracţiunilor ref. la drepturile de 
proprietate intelectuală, Sect. 
urm. pen. şi crim.- PICCJ; 
Foitoş Marius-Dan – proc. şef, 
Biroul de criminalistică din cadrul 
Sect. urm. pen. şi crim.- PICCJ; 
Petrovici Valeriu-Dumitru – 
proc. şef  Biroul de statistică 
judiciară, Serv. Documentare şi 
statistică judiciară al SRUD - 
PÎCCJ.    
Bulcu Ramona-Daniela – proc. 
şef al Biroului de informare 
publică şi relaţii cu presa – 
PICCJ; 
Stănescu Daniel – proc. şef s. 
urm. pen. PT Dâmboviţa. 

 



 

Evenimente implicând  
membrii CSM: 

 
 01.06.2011 - Întâlnire cu oficiali ai 
Băncii Mondiale pentru evaluarea 
progreselor în cadrul Programului 
privind reforma sistemului judiciar (H. 
Dumbravă, A.Lăbuş, C.Danileţ). Întâlnire 
cu delegaţia Inspecţiei Judiciare din 
Bosnia şi Herţegovina (G.Bălan). 
 02.06.2011 – Prima reuniune a 
Grupului interinstituţional de pregătire a 
implementării noului Cod Civil 
(C.Danileţ) 
 02 - 03.06.2011 - A VI-a Conferinţă 
Internaţională a Autorităţilor Judiciare 
din Regiunea Balcanilor, Velingrad, 
Bulgaria (H. Dumbravă, B. Licu). 
 06.06.2011 - Întâlnire cu domnul 
Thorsten Geissler, Directorul „Konrad 
Adenauer Stiftung” (H. Dumbravă). 
 07.06.2011 - Participare la conferinţa 
cu tema  Principiul oportunităţii în 
dreptul penal – practici internaţionale, 
derulată în cadrul programului Iniţiativa 
pentru o Justiţie Curată, organizată la 
PÎCCJ şi finanţată de Ambasada SUA în 
România (O. Hăineală). Întâlnire cu 
judecătorii participanţi la seminarul pe 
tema adopţiilor organizat de Oficiul 
Român pentru Adopţii la Braşov 
(C.Danileţ). 
 08.06.2011 – Participare, la sediul 
MJ, la Grupul de lucru inter-instituţional 
privind Strategia naţională în domeniul 
combaterii corupţiei (O.Hăineală). 
 09.06.2011 – Întâlnire cu procurorii 
de la PCA Bacău (G.Bălan). A doua 
reuniune a Grupului Interinstituţional 
pentru pregătirea implementării noului 
Cod Civil (C.Danileţ, A.Neacşu). 
 08-10.06.2011 – Adunarea Generală 
a RECJ, Vilnius-Lituania (H. Dumbravă, 
G.Isac, O. Hăineală, A. Şerban, B.Licu). 
 10.06.2011 – Participare la 
Congresul Avocaţilor şi la întâlnire cu 
procurorii de la PCAB (G.Bălan). 
Participare la `Ora de ştiri` de la TVR2 
pe tema promovării la ICCJ (C.Danileţ). 
 14.06.2011 - Deschiderea conferinţei 
`Modificarile Codului Civil si ale Codului 
de dialog Social` la Universitatea 
Bucuresti (C.Danileţ). 
 15-16.06.2011 - Întâlnire de lucru pe 
tema "Unificarea practicii judiciare în 
materia infracţiunilor de trafic de 
persoane şi a altor infracţiuni de crimă 
organizată. Metode de investigare. 
Aplicare şi interpretare unitară în raport 
cu dispoziţiile actuale şi cele din noile 
coduri penal şi de procedură penală", 
Sibiu (M.Aron) 
 16.06.2011 - Participare la emisiune 
pe TVRInfo pe tema proiectelor de lege 
vizând sistemul judiciar, criticilor aduse 
de demnitari la adresa justiţiei,  
promovării la ICCJ (H.Dumbravă). 

Comisia nr. 5 
Relaţia cu UE şi organismele 

internaţionale 
Coord comisie: proc. Oana Schmidt 

Hăineală 
 03.06. 2011 – În privinţa fişei de 
proiect HR 09 IB JH 04 “Further 
improvement of institutional capacity of 
all misdemeanour courts”, elaborată de 
autorităţile din Croaţia,  Comisia a ales 
varianta de selecţie a experţilor     
naţionali, apreciind că nu există 
expertiza pentru depunerea unei oferte 
complete. În acest sens, se va lansa 
anunţul pentru depunerea 
candidaturilor pentru poziţia de expert 
şi, în funcţie de candidaturile depuse, 
se vor derula procedurile necesare. 
 06.06.2011 - Pentru proiectul 
propus de Academia de Drept 
European, a fost selectată doamna jud. 
Simona Bacşin de la CA Galaţi 

 Comisia a apreciat că este 
necesară redactarea şi încheierea unui 
parteneriat între instituţiile din sistemul 
judiciar (ICCJ, PICCJ, MJ, INM, SNG) 
pentru coordonarea acţiunilor în 
domeniul relaţiilor internaţionale, 
inclusiv pentru accesarea fondurilor 
europene. 

 08.06.2011 – Comisia a avizat 
favorabil încheierea Protocolului de 
colaborare a CSM în domeniul 
evaluării sistemului judiciar, cu CSM 
din Italia. 
 15.06.2011 – Comisia a agreat can-
didaturile depuse privind stagii de 
pregătire pentru judecători şi procurori 
organizate în Germania, în perioada 
noiembrie – decembrie 2011, şi a decis 
înaintarea candidaturilor în vederea 
aprobării de către Plenul CSM.  
 

Comisia nr. 6 
Parteneriatul cu societatea civilă 

Coord comisie: jud. Marius Tudose 
 Comisia a analizat adresa UNBR prin 
care se solicită înaintarea unui punct de 
vedere referitor la necesitatea comunicării 
de către barouri a unor informaţii 
solicitate de instanţe, stabilindu-se că stă 
în sarcina barourilor de a comunica 
informaţiile solicitate de instanţe, în urma 
pronunţării unor hotărâri executorii ce 
vizează abaterile judiciare. 

 Comisia a luat act de adresa MJ nr. 
49416/2011  referitoare la stadiul 
implementării Protocoalelor de cooperare 
între MJ şi MAI, protocoale care au fost 
încheiate în temeiul dispoziţiilor art. 
XXVII, raportat la art. 86

2
 din Legea nr. 

202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor şi care 
vor facilita accesul direct al judecătorului 
la baza de date de evidenţă a 
persoanelor. 

 Comisia a înaintat către Plenul CSM 
următoarele lucrări: 

- Solicitarea doamnei avocat Sofia Covaci 
privind modificarea arhitecturii sălilor de 
judecată la instanţele penale din raza 
teritorială a Tr. Prahova; 

- Raportul asupra activităţii reţelei de 
medicină legală în anul 2010, cu 
propunerea de a fi comunicat, spre 
informare, instanţelor şi parchetelor. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

 
 
 
 
 
 
 
 

 este oportună evaluarea activităţii 
de formare desfăşurată în această 
calitate de personalul de instruire al 
INM şi SNG.  
 Referitor la suportarea din bugetul 
CSM a cheltuielilor implicate de 
transportul internaţional, de cazare, de 
diurnă şi asigurare medicală pentru 
auditorii de justiţie, Comisia a stabilit că 
deplasarea lor în străinătate se poate 
face numai în temeiul prevederilor HG 
nr. 518/1995. S-a apreciat, de 
asemenea, că bursa auditorilor de 
justiţie are „natura şi regimul juridic al 
unui drept salarial”, iar auditorul de 
justiţie exercită o funcţie publică. 

 

Comisia nr. 2 
Consolidarea şi eficientizarea 

instituţională a CSM şi a instituţiilor 
coordonate 

Coord comisie: jud. Adrian Neacşu 

Comisia nr. 3 
Eficientizarea activităţii şi performanţa 

judiciară a instanţelor şi parchetelor 
Coord comisie: jud. Ana Lăbuş 

 Comisia şi-a însuşit punctul de 
vedere al DLDC, de avizare negativă a 
proiectului de lege, propus de MJ, de 
modificare a statutului personalului de 
specialitate din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea. Totodată, s-au formulat 
nume-roase amendamente de natură a 
îmbunătăţi statutul grefierilor şi al 
celuilalt personal de specialitate; 
 a decis validarea rezultatelor finale 
ale concursului de promovare în funcţii 
de execuţie a judecătorilor şi 
procurorilor; 

 referitor la unificarea modalităţii de 
înregistrare a cererilor la instanţele 
judecătoreşti, a fost finalizată 
centralizarea temelor unor cereri pentru 
care nu se justifică înregistrarea ca 
dosar nou în programul informatic Ecris; 

 au fost discutate primele propuneri 
de modificare a gradelor de 
complexitate actuale, comisia stabilind 
o serie de modificări care urmează a fi 
rediscutată împreună cu toate 
propunerile instanţelor referitoare la 
gradele de complexitate. 

 
 



 

 

    Relaţia cu Guvernul 
 
În perioada analizată, CSM a avizat favorabil proiectul 
Hotărârii Guvernului privind recunoaşterea asociaţiei “Uniunea 
Naţională a Judecătorilor din România” ca fiind de utilitate 
publică şi proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară. 
 
De asemenea, CSM a sesizat Ministerul Justiţiei cu 
necesitatea iniţierii unui proiect de ordonanţă de urgenţă 
privind instituirea unei măsuri referitoare la admiterea la 
Institutul Naţional al Magistraturii în anul 2011. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Relaţia cu Parlamentul 
În prima jumătate a lunii iunie 2011, CSM a 
participat, prin reprezentanţii săi, la lucrările 
comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor. 
Principalele proiecte de acte normative care 
vizează activitatea instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea, la care CSM a 
fost reprezentat, sunt:  

- proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, vizând promovarea la 
ICCJ;  

- proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a 
Codului penal şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative care cuprind dispoziţii penale;  

- proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea 
îmbunătăţirii activităţii de valorificare a bunurilor 
sechestrate sau după caz, intrate, potrivit legii, în 
proprietatea privată a statului.  

De asemenea, C.S.M. a participat la dezbaterea 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 35/2011 pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul realizării 
programelor de interes public sau social, al 
îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime 
a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea 
unitară a dispoziţiilor legale.  

 
 
 

STATUTUL MEMBRILOR CSM 
 

CSM funcţionează ca organ cu activitate permanentă. Hotărârile se 
iau în Plen şi în secţii, potrivit atribuţiilor ce revin acestora.  
CSM are în componenţa sa 19 membri: 9 judecători şi 5 procurori 
aleşi de magistraţi şi validaţi de Senat, doi reprezentanţi ai societăţii 
civile aleşi de Senat şi trei membri de drept – ministrul justiţiei, 
preşedintele ICCJ şi procurorul general al PICCJ. Mandatul 
membrilor aleşi este de 6 ani, fără posibilitatea reînvestirii. 
Magistraţii aleşi ca membri ai CSM îşi suspendă activitatea de 
judecător sau procuror referitoare la prezenţa judecătorilor în 
complete de judecată, respectiv efectuarea actelor de urmărire 
penală. Funcţiile lor de conducere la instanţe sau parchete se 
suspendă de drept. Ei pot fi revocaţi la propunerea preşedintelui 
sau vicepreşedintelui Consiliului ori a unei  treimi din membri, sau la 
cererea majorităţii adunărilor generale de la nivelul instanţelor sau 
parchetelor pe care le reprezintă. 
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ALEGERI CSM 2011 
 
În data de 31 mai 2011 Plenul CSM a validat magistraţii 
aleşi în turul preliminar desfăşurat în aprilie-mai 2011. 
Astfel, pe cele trei locuri vacante în CSM vor candida la 
alegerile din 24 iunie 2011, ora 13, următorii: 
 

Candidaţii pentru ICCJ: 
- judecător Victoria Gabriela BIRSAN,  
- judecător Adrian BORDEA,  
- judecător Mona Maria PIVNICERU. 
 

Candidaţii pentru curţile de apel: 
- Dana Cristina GARBOVAN, judecător Curtea de 
Apel Cluj, 
- Alina Nicoleta GHICA, judecător Curtea de Apel 
Bucuresti, 
- Mihai Viorel TUDORAN, judecător Curtea de Apel 
Ploiesti. 
 

Candidaţii pentru parchetele de pe lângă 
judecătorii: 
- Florentina GAVADIA, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria sectorului 6 , 
- Claudiu Constantin SANDU, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Brasov, 
- Otilia Iolanda Elena MICLOSINA, Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Resita 
- Ionel Dorel MOTIU, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Marghita, 
- Alexe SCURTU, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Gaeşti. 
 

 

Ghidul petiţionarului la CSM 
 
Consiliul Superior al Magistraturii poate examina 
activitatea sau conduita necorespunzătoare a 
judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor 
profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de 
către aceştia a unor abateri disciplinare. 
 
În procedura de soluţionare a petiţiilor sau plângerilor, 
Consiliul Superior al Magistraturii: 
 
 NU POATE interveni în dosarele aflate pe rolul instanţelor 
sau  parchetelor; 
 NU POATE pune în discuţie soluţiile pronunţate prin 
hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de 
atac; 
 NU POATE pune în discuţie măsurile dispuse de 
procurori; 
 NU POATE încălca principiile independenţei judecătorilor 
şi autorităţii de lucru judecat; 
 NU POATE efectua acte de urmărire penală; 
 NU POATE desfiinţa o hotărâre judecătorească, nu poate 
exercita, în numele vreuneia din părţi, o cale de atac şi nu 
poate dispune rejudecarea, repunerea pe rol a cauzelor sau 
strămutarea acestora; 
 NU POATE acorda asistenţă juridică. 

 

 

 
 
 
 
 



 

Inspecţia Judiciară 

Serviciul de inspecţie judiciară pentru 
procurori a finalizat Raportul de control 
având ca obiect verificarea măsurilor luate 
de procurori şi de către conducerea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti 
în vederea soluţionării cauzelor mai vechi 
de 1 an de la sesizare şi de 6 luni de la 
începerea urmăririi penale, înregistrate la 
această unitate de parchet, fiind prezentat 
Secţiei pentru Procurori a CSM 
 
De asemenea, a finalizat Raportul de 
control având ca obiect verificarea modului 
de remediere a deficienţelor constatate la 
Parchetul de pe lângă .Judecătoria Braşov 
cu ocazia controlului efectuat în perioada 
10-14 mai 2010, precum şi a modului în 
care conducerea Parchetului Curţii de 
.Apel Braşov şi a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Braşov, prin exercitarea 
atribuţiilor de control ierarhic, au urmărit 
remedierea deficienţelor constatate. 
Raportul a fost prezentat Secţiei pentru 
Procurori a CSM.  

 

.Acţiuni disciplinare 
 Comisia de disciplină pentru jud-
ecători a exercitat o acţiune disciplinară, 
pentru săvârşirea de către un judecător a 
unei abateri disciplinare prevăzută de art. 
99 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor.  

 Comisia de disciplină pentru 
procurori a exercitat o acţiune disciplinară 
pentru săvârşirea de către un procuror a 
abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 
lit. d) şi h) din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor. 

 

 Secţia pentru judecători, în şedinţa 
din data de 8 iunie, s-a pronunţat asupra 
unei acţiuni disciplinare, admiţând acţiunea 
formulată de Comisia de disciplină pentru 
judecători şi a aplicat domnului judecător 
Asavei Adrian, de la Judecătoria Oneşti, 
sancţiunea avertismentului, pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute 
de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, 
constând în faptul că după desfiinţarea 
unei hotărâri pronunţate pe fond, tot el a 
fost cel care a soluţionat cauza pe fond cu 
ocazia rejudecării. 
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Institutul Naţional al Magistraturii 

 La iniţiativa catedrei de „Drept al 
Uniunii Europene”, la data de 02.06. 
2011 a fost organizată prima ediţie a 
Concursului de eseuri pe teme de 
drept european pentru auditorii de 
justiţie, intitulat „Jus Europaeum”. Cei 
doi câştigătorii ai acestui concurs vor 
avea ocazia de a efectua un stagiu de 2 
zile la sediul Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene de la Luxembourg;  
 În şedinţa Consiliului Ştiinţific al INM 
din 14.06.2011 a fost aprobat proiectul 
programului de formare profesională 
iniţială pentru anul de învăţământ 
2011 – 2012. 
 În perioada 01-14 iunie 2011 INM a 
organizat 8 activităţi de formare continuă 
pentru magistraţi, dintre care o activitate 
a fost organizată în cadrul colaborării 
INM cu EJTN şi AEAJ (Asociaţia 
Europeana a Judecătorilor 
Administrativi). 
 01.06.2011 - Întâlnire cu oficiali ai 
Băncii Mondiale în cadrul Misiunii 
periodice de evaluare a progreselor 
realizate în cadrul Programului privind 
reforma sistemului judiciar finanţat de 
Banca Mondială.  
 08.06.2011 - Întâlnire comuna INM-
CSM, în vederea discutării activităţilor 
ce vor fi implementate în cadrul 
proiectelor cu finanţare elveţiană în 
urma semnării Acordului Bilateral 
România –Elveţia. 
 10.06.2011 – Participarea şefului de 
departament şi a consilierului pentru 
afaceri europene la sesiunea de 
informare „Home Affairs Information 
Day”, organizată de PÎCCJ cu sprijinul 
şi participarea reprezentaţilor Comisiei 
Europene, Directoratul General Afaceri 
Interne.  
 La data de 03.06.2011 INM a 
publicat rezultatele probelor scrise  ale 
examenului de absolvire a INM pentru 
auditorii de justiţie din anul II, rezultatele 
finale urmând a fi publicate la data de 
17.06. 2011. 
 În perioada 7-21.06.2011 se 
desfăşoară, la sediul INM, proba a doua 
concursului/examenului pentru numirea 
în funcţii de conducere a judecătorilor şi 
procurorilor – susţinerea proiectului 
referitor la exercitarea atribuţiilor 
specifice funcţiilor de conducere. 

Şcoala Naţională de Grefieri 

În şedinţa din 6 iunie 2011, Plenul 
CSM a aprobat Statutul 
personalului de instruire al SNG 
(Hotărârea nr. 380/2011). 
Documentul are ca finalitate 
îmbunătăţirea standardelor şi 
procedurilor vizând recrutarea, 
formarea, atribuţiile şi evaluarea 
personalului de instruire al SNG. În 
aceeaşi şedinţă, prin Hotărârea 
Plenului CSM nr. 380A/6 iunie 2011, 
au fost aprobate şi propunerile SNG 
de modificare şi completare a 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a SNG, în acord cu 
noua reglementare privind 
personalul de instruire al Şcolii, 
cuprinsă în Statutul personalului de 
instruire al SNG.  

În prima jumătate a lunii iunie,  SNG 
a desfăşurat, în centrele de la Bârlad 
şi Amara, 4 acţiuni de pregătire 
profesională continuă (cu o durată 
de câte 3 zile): în domeniul 
cooperării judiciare internaţionale în 
materie civilă şi comercială, a 
cooperării judiciare în materie 
penală, o sesiune de ECRIS IV şi un 
seminar de drept procesual civil, 
fiind astfel formaţi 72 de grefieri. În 
cadrul acestei ultime sesiuni, ca de 
altfel în toate acţiunile din programul 
de formare pentru anul 2011, la 
disciplinele drept procesual civil şi 
drept procesual penal, pe lângă 
abordarea tematicii din perspectiva 
modificărilor intervenite prin Legea 
nr. 202/2010 au fost prezentate şi 
dispoziţiile din noile coduri de 
procedură. 

 
 
 

Proiectul `VIN CODURILE!` 
Instituţiile şi organizaţiile care fac parte din Grupul  interinstituţional pentru implementarea Noului Cod Civil, 
au agreat următoarele: 
- vor fi concepute suporturi de curs comune pentru seminariile de pregătire a magistraţilor, grefierilor,  
avocaţilor, notarilor publici, executorilor judecătoreşti;  
- în perioada următoare se vor organiza sesiuni comune de pregătire profesională a profesioniştilor în drept. 
 

 

Ziua Justiţiei 

 

În prima duminică a lunii 

iulie din fiecare an se 

sărbătoreşte Ziua Justiţiei. 

 (HG nr. 364/1994)   


