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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
Ordinea de zi soluționată din 29 iunie 2021, ora: 11:00 

 

Punctul 1 11650/2021 

INSPECŢIA JUDICIARĂ 
Sesizarea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii vizând apărarea independenţei şi 
imparţialităţii unor judecători din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. (21-1812/2021) 

Soluţie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că 
a fost afectată independenţa şi imparţialitatea judecătorilor din cadrul Curţii de 
Apel Bucureşti învestiţi cu soluţionarea dosarului “Colectiv” şi a judecătorilor 
învestiţi cu soluţionarea cererii de recuzare formulate de DNA în cauză. 
(unanimitatea voturilor valabil exprimate - 5 Da, 4 Nule) 

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
sesizarea procurorului șef DNA pentru a evalua posibilitatea revocării domnului 
procuror, titular al cererii de recuzare, în temeiul art. 87 alin. (8) din Legea nr. 
304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Hotărârea nr. 825 

Punctul 2 13024/2021 

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE 
1. Cererea domnului RUSSU ADRIAN DORU, judecător la Judecătoria Topliţa, de acordare a 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani (12767/2021) 
  
2. Cererea doamnei TĂNCUŢA MUŞAT, judecător în cadrul Tribunalului Ialomiţa, de acordare a 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani (126432021) 
 
Soluţie 

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

1. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului RUSSU 
ADRIAN DORU, judecător la Judecătoria Topliţa, după împlinirea vârstei de 65 
de ani, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 29.06.2021. 

2. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei TĂNCUŢA 
MUŞAT, judecător la Tribunalul Ialomiţa, după împlinirea vârstei de 65 de ani, pe 
o perioadă de 1 an, începând cu data de 14.12.2021. 

Hotărârea nr. 826 
Hotărârea nr. 827 

Punctul 3 12496/2021 

NUMIRE ÎN FUNCȚIE DE CONDUCERE 

https://www.csm1909.ro/


1. Propunerea de numire a doamnei judecător POPOVICI CRISTINA în funcția de președinte al 
Secției I civilă a Curţii de Apel Timişoara (12257/2021) 
  
2. Propunerea de numire a doamnei judecător POKKER ADINA în funcția de președinte al Secției 
de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Timişoara (12258/2021) 
  
3. Propunerea de numire a doamnei judecător LABIŞ ALINA MARCELA în funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Tribunalului Neamţ. (12770/2021) 
 
  
Soluţie 

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

1. 1. Numirea doamnei judecător POPOVICI CRISTINA în funcția de președinte al 
Secției I civilă a Curţii de Apel Timişoara, pe o perioadă de 3 ani, începând cu 
data de 30.06.2021. 

1.2 Încetarea delegării doamnei judecător POPOVICI CRISTINA în funcția de 
președinte al Secției I civilă a Curţii de Apel Timişoara, începând cu data numirii 
sale în această funcţie de conducere. 

2.1 Numirea doamnei judecător POKKER ADINA în funcția de președinte al 
Secției de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Timişoara, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.06.2021. 

2.2 Încetarea delegării doamnei judecător POKKER ADINA în funcția de 
președinte al Secției de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Timişoara, începând cu data numirii sale în această funcţie de conducere. 

3.1 Numirea doamnei judecător LABIŞ ALINA MARCELA în funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale a Tribunalului Neamţ, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data 
de 30.06.2021. 

3.2 Încetarea delegării doamnei judecător LABIŞ ALINA MARCELA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Neamţ, începând cu data numirii sale 
în această funcţie de conducere. 

Hotărârea nr. 828 
Hotărârea nr. 829 
Hotărârea nr. 830 

Punctul 4 12493/2021 

DELEGARE FUNCȚIE DE CONDUCERE 
1. Propunerea de delegare a domnului judecător DEBRENI CRISTIAN-DESIDERIU în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Arad (12522/2021) 
  
2. Propunerea de delegare a doamnei judecător CATARGIU MAGDALENA în funcţia de preşedinte 
al Judecătoriei Huşi (12459/2021) 
  
3.  Propunerea de delegare a domnului judecător CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Rădăuţi (12029/2021) 
  
4. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Argeş a doamnei judecător 
ACHIM ALINA MIHAELA (12649/2021) 
  



5. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Băileşti a doamnei judecător cu 
grad profesional de tribunal DURAC AURELIA DORINA (12591/2021) 
  
6. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sălaj a doamnei 
judecător MARIAN DORINA ELENA (12606/2021) 
  
7. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze penale a Judecătoriei 
Piteşti a doamnei judecător OPREA ALINA MARILENA (12517/2021) 
  
8. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Satu Mare a doamnei judecător 
POP CAMELIA ANA (12524/2021) 
  
9. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Ialomiţa 
a domnului judecător ION REGHINĂ (12754/2021) 
  
10. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Botoşani 
a domnului judecător MURARIU ADRIAN VASILE (2/12892/2021) 
  
11. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Specializat Mureş 
a doamnei judecător BULIGA IONELA 
SPERANŢA (2/12979/2021) 
  
12. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Harghita a doamnei 
judecător UŢĂ ELENA STELUŢA (2/12980/2021) 
  
13. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Calafat a domnului judecător 
cu grad profesional de tribunal, STĂNCULESCU CĂTĂLIN NICOLAE  (12586/2021) 
  
14. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de 
muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Iaşi a doamnei judecător RADU 
CRISTINA  (13120/2021) 
  
15. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 
Galaţi  a doamnei judecător DAVID ELIZA-LOREDANA (12772/2021) 
  
16. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brezoi a doamnei judecător 
STANCA IOANA DENISA (12957/2021). 
  
17. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secției de contencios administrativ și fiscal 
a Curții de Apel Craiova a domului judecător MIHAI-ZAMFIR LUCIAN-CĂTĂLIN (13205/2021). 
  
18. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ, fiscal şi de insolvenţă a Tribunalului Alba a domnului judecător BUTA BOGDAN 
MARIUS (113107/2021). 
  
19. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a de contencios administrativ, 
fiscal a Tribunalului Bucureşti a domnului judecător ALEXANDRU MARIAN 
STĂTESCU (13060/2021). 
  
20. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a civile a Tribunalului Bucureşti 
a doamnei judecător DANA ALINA POPESCU (13061/2021). 
   
Soluţie 

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



1. Delegarea domnului judecător DEBRENI CRISTIAN-DESIDERIU în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civile a Tribunalului Arad, începând cu data de 
30.06.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

2. Delegarea doamnei judecător CATARGIU MAGDALENA în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Huşi, începând cu data de 06.07.2021, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

3. Delegarea  domnului judecător CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Rădăuţi, începând cu data de 16.07.2021, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

4.  Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Argeş a doamnei 
judecător ACHIM ALINA MIHAELA, preşedintele Secţiei civile, începând cu data 
de 01.07.2021, până la până la revenirea titularului pe post, iar ulterior datei de 
16.07.2021,  până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal DURAC 
AURELIA DORINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Băileşti, începând cu 
data de 16.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

6. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel MARIAN 
DORINA ELENA în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sălaj, 
începând cu data de 30.06.2021,  până la ocuparea funcţiei, prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

7. Delegarea doamnei judecător OPREA ALINA MARILENA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei pentru cauze penale a Judecătoriei Piteşti, începând cu 
data de 09.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni. 

8. Delegarea doamnei judecător POP CAMELIA ANA în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de 16.07.2021, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

9. Delegarea domnului judecător ION REGHINĂ în funcţia de vicepreşedinte al 
Tribunalului Ialomiţa, începând cu data de 30.06.2021, până la ocuparea funcţiei, 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

10. Delegarea domnului judecător MURARIU ADRIAN VASILE în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Botoşani, începând cu data de 
02.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

11. Delegarea doamnei judecător BULIGA IONELASPERANŢA în funcţia de 
preşedinte al Tribunalului Specializat Mureş, începând cu data de 16.07.2021, 
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 



12. Delegarea doamnei judecător UŢĂ ELENA STELUŢA în funcţia de 
vicepreşedinte al Tribunalului Harghita, începând cu data de 23.07.2021, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

13. Delegarea domnului judecător cu grad profesional de tribunal 
STĂNCULESCU CĂTĂLIN NICOLAE  în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Calafat, începând cu data de 16.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs 
sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

14. Delegarea doamnei judecător RADU CRISTINA  în funcţia de preşedinte al 
Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de 
Apel Iaşi, începând cu data de 30.06.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, 
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

15. Delegarea doamnei judecător cu grad profesional de tribunal DAVID ELIZA-
LOREDANA în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi, 
începând cu data de 06.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

16. Delegarea doamnei judecător STANCA IOANA DENISA în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Brezoi, începând cu data de 20.07.2021, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

17. Delegarea domnului judecător MIHAI-ZAMFIR LUCIAN-CĂTĂLIN, în funcţia 
de preşedinte al Secţiei contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Craiova, începând cu data de 16.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, 
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

18. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ, fiscal şi de insolvenţă a Tribunalului Alba a domnului judecător 
BUTA BOGDAN MARIUS, începând cu data de 16.07.2021, până la ocuparea 
funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

19. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a contencios administrative 
şi fiscal a Tribunalului Bucureşti a domnului judecător ALEXANDRU MARIAN 
STĂTESCU, începând cu data de 01.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub rezerva publicării 
decretului de eliberare din funcţie, prin pensionare, a titularului postului. 

20. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a civile a Tribunalului 
Bucureşti a doamnei judecător DANA ALINA POPESCU, începând cu data de 
06.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

Hotărârea nr. 831 
Hotărârea nr. 832 
Hotărârea nr. 833 
Hotărârea nr. 834 
Hotărârea nr. 835 
Hotărârea nr. 836 
Hotărârea nr. 837 
Hotărârea nr. 838 
Hotărârea nr. 839 
Hotărârea nr. 840 



Hotărârea nr. 841 
Hotărârea nr. 842 
Hotărârea nr. 843 
Hotărârea nr. 844 
Hotărârea nr. 845 
Hotărârea nr. 846 
Hotărârea nr. 847 
Hotărârea nr. 848 
Hotărârea nr. 849 
Hotărârea nr. 850 

Punctul 5 12497/2021 

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 
1. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător AMZA EMIL MIRCEA, în funcţia de 
vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ (12504/2021) 
  
2. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător BRATU GABRIELA, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ (12503/2021) 
  
3. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător CHIOREAN AMELIA CECILIA, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vatra Dornei (12027/2021) 
  
4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător GIOL MONICA FLORENTINA, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin (12061/2021) 
  
5. Propunerea de prelungire a delegării doamnei AMARIEI EMANUELA GABRIELA, în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Fălticeni (12030/2021) 
  
6. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător CORNEL ROMAN, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a III-a de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bihor.  (11312/2021) 
  
7. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător CIORBA ADRIAN OVIDIU SIMION, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Negreşti Oaş (12527/2021) 
  
8. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ARDELEAN FLAVIUS FLORIN, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Şimleu Silvaniei  (12607/2021) 
  
9. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător CAPITAN CORNELIU  LUCIAN, în 
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare (12525/2021) 
  
10. Propunerea de prelungire a delegării doamnei MATYUS GABRIELA ELVIRA, în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Jibou (12604/2021) 
  
11. Propunerea de prelungire a delegării domnului CRÎNGUŞ IONUŢ DRAGOŞ, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei pentru cauze civile a Judecătoriei Piteşti (12516/2021) 
  
12. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător COSTAŞI SIMONA MINODORA, în 
funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Carei (12528/2021) 
  
13. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător SÎMPETRU ANDA VALERIA, 
judecător cu grad profesional de tribunal, în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Braşov 
(12544/2021) 
  
14. Propunerea de prelungire a delegării domnului POPESCU NOREL, judecător cu grad 
profesional de curte de apel, în funcţia de preşedinte al Tribunalului Mehedinţi. (13022/2021) 
  



15. Propunerea de prelungire a delegării domnului  judecător VLASE GHEORGHE, în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc (13119/2021) 
  
16. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DOBREA MARIA MĂDĂLINA, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tecuci. (12771/2021) 
  
17. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător FLORESCU GABRIELA, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Giurgiu. (12750/2021) 
  
18. Propunerea de prelungire a delegării domnului  judecător NEMETH FRANCISC, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 
Constanţa  (2/12976/2021) 
  
19. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător  VITOŞ RĂZVAN ARCADIU, în funcţia 
de vicepreşedinte al Tribunalului Tulcea. (2/12978/2021) 
  
20. Propunerea de prelungire a delegării domnului  ŞURCULESCU FLORIN, judecător cu grad 
profesional de curte de apel la Tribunalul Tulcea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Babadag. 
(3/12977/2021) 
  
21. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător JOGA MIHAELA DANIELA, în funcţia 
de preşedinte al Judecătoriei Lehliu-Gară.(12437/2021) 
  
22. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător IESENCIUC BIANCA ROXANA, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Sărat (12878/2021). 
  
23. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător JURUBIŢĂ ALINA GABRIELA, în 
funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Constanţa (2/12975/2021). 
  
24. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător DUNCA GEORGETA RAMONA, în 
funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei  Giurgiu. (4/12750/2021). 
  
25. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ROMAN LAVINIA CĂLINA, în funcţia 
de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Ilfov. (12984/2021). 
   
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
(unanimitate, la pct. 14: 8 Da, 1 abţinere doamna judecător Gabriela Baltag) 

1. Prelungirea delegării domnului judecător AMZA EMIL MIRCEA în funcţia de 
vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ, începând cu data de 06.07.2021, 
până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

2. Prelungirea delegării doamnei judecător BRATU GABRIELA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ, începând cu data de 
16.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

3. Prelungirea delegării doamnei judecător CHIOREAN AMELIA CECILIA în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vatra Dornei, începând cu data de 
06.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

4. Prelungirea delegării doamnei judecător GIOL MONICA FLORENTINA în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin, începând cu data de 06.07.2021, 



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

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Fălticeni a 
doamnei AMARIEI EMANUELA GABRIELA, judecător la Tribunalul Suceava, 
începând cu data de 06.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub rezerva prelungirii 
delegării sale în funcţie de execuţie la Judecătoria Fălticeni. 

6. Prelungirea delegării domnului judecător CORNEL ROMAN în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a III-a de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Bihor, începând cu data de 12.06.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

7. Prelungirea delegării domnului judecător CIORBA ADRIAN OVIDIU SIMION, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Negreşti Oaş, începând cu data de 
06.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

8. Prelungirea delegării domnului judecător ARDELEAN FLAVIUS FLORIN, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Şimleu Silvaniei, începând cu data de 
06.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

9. Prelungirea delegării domnului judecător CAPITAN CORNELIU  LUCIAN, în 
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare, începând cu data de 
13.08.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

10. Prelungirea delegării doamnei MATYUS GABRIELA ELVIRA, în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Jibou, începând cu data de 27.07.2021, până la 
ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

11. Prelungirea delegării domnului judecător CRÎNGUŞ IONUŢ DRAGOŞ, în 
funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze civile a Judecătoriei Piteşti, 
începând cu data de 09.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

12. Prelungirea delegării doamnei judecător COSTAŞI SIMONA MINODORA, în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei, începând cu data de 20.07.2021, până 
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

13. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de 
tribunal  SÎMPETRU ANDA VALERIA în funcţia de preşedinte al Judecătorie 
Braşov, începând cu data de 23.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs 
sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

14. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de 
apel POPESCU NOREL în funcţia de preşedinte al Tribunalului Mehedinţi, 
începând cu data de 06.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 



15. Prelungirea delegării domnului judecător VLASE GHEORGHE în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Târgu Secuiesc, începând cu data de 06.07.2021, până 
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

16. Prelungirea delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal 
DOBREA MARIA MĂDĂLINA în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tecuci, 
începând cu data de 23.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

17. Prelungirea delegării doamnei judecător FLORESCU GABRIELA în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Giurgiu, începând cu data de 
13.08.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

18. Prelungirea delegării domnului  judecător NEMETH FRANCISC în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de 
Apel Constanţa, începând cu data de 23.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

19. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de curte de 
apel VITOŞ RĂZVAN ARCADIU în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Tulcea, începând cu data de 27.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs 
sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

20. Prelungirea delegării domnului ŞURCULESCU FLORIN, judecător cu grad 
profesional de curte de apel la Tribunalul Tulcea, în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Babadag, începând cu data de 27.07.2021, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, sub 
rezerva prelungirii detaşării la Judecătoria Babadag, după data de 14.01.2022. 

21. Prelungirea delegării doamnei judecător JOGA MIHAELA DANIELA în funcţia 
de preşedinte al Judecătoriei Lehliu-Gară, începând cu data de 20.07.2021, până 
la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

22. Prelungirea delegării doamnei judecător IESENCIUC BIANCA ROXANA în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Sărat, începând cu data de 
23.06.2021, până la ocuparea funcţiei, prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

23. Prelungirea delegării doamnei judecător JURUBIŢĂ ALINA GABRIELA în 
funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Constanţa,  începând cu 
data de 23.07.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni. 

24. Prelungirea delegării doamnei judecător DUNCA GEORGETA RAMONA în 
funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei  Giurgiu, începând cu data 
de 03.08.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

25. Prelungirea delegării doamnei judecător ROMAN LAVINIA-CĂLINA în funcţia 
de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Ilfov, începând cu data de 
10.08.2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 



Hotărârea nr. 851 
Hotărârea nr. 852 
Hotărârea nr. 853 
Hotărârea nr. 854 
Hotărârea nr. 855 
Hotărârea nr. 856 
Hotărârea nr. 857 
Hotărârea nr. 858 
Hotărârea nr. 859 
Hotărârea nr. 860 
Hotărârea nr. 861 
Hotărârea nr. 862 
Hotărârea nr. 863 
Hotărârea nr. 864 
Hotărârea nr. 865 
Hotărârea nr. 866 
Hotărârea nr. 867 
Hotărârea nr. 868 
Hotărârea nr. 869 
Hotărârea nr. 870 
Hotărârea nr. 871 
Hotărârea nr. 872 
Hotărârea nr. 873 
Hotărârea nr. 874 
Hotărârea nr. 875 

Punctul 6 12964/2021 

DELEGARE/PRELUNGIRE DELEGARE/DETAŞARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUTIE 
1. Solicitarea Curţii de Apel Ploiesti de delegare a domnului judecător MORAR TIMOTEI de la 
Judecătoria Braşov, la Judecătoria Vălenii de Munte (9008/2021) 
  
2. Solicitarea de delegare la Judecătoria Năsăud a doamnei BULEA CRISTINA IONELA, judecător 
la Judecătoria Dorohoi (11761/2021) 
  
3. Detaşarea doamnei judecător IOANA FLORENTINA POPA de la Judecătoria Oradea, la 
Judecătoria Beiuş (9436/2021) 
  
4. Solicitarea Curţii de Apel Târgu Mureş de prelungire a delegării domnului judecător cu grad 
profesional de tribunal CHIPER JĂNICĂ, de la Judecătoria Sfântu Gheorghe la Tribunalul Harghita 
(3/12658/2021) 
  
5. Solicitarea Curţii de Apel Alba Iulia de prelungire a delegării doamnei judecător PALADE 
IONICA, de la Judecătoria Brăila la Judecătoria Săliște (12727/2021) 
  
6. Solicitarea Curţii de Apel Brașov de prelungire a delegării domnului judecător JUNCU IOAN 
HORIA, de la Judecătoria Galați la Judecătoria Făgăraș (12548/2021) 
  
7. Solicitarea Curţii de Apel Craiova de delegare a domnului judecător SANDU ŞTEFAN 
LAURENŢIU, de la Judecătoria Hârşova la Judecătoria Craiova (12456/2021) 
 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea solicitării Curţii de Apel Ploieşti de delegare a domnului 
judecător MORAR TIMOTEI de la Judecătoria Braşov, la Judecătoria Vălenii de 
Munte. (unanimitate) 



2. Respingerea solicitării Curţii de Apel Cluj de delegare a doamnei judecător 
BULEA CRISTINA IONELA de la Judecătoria Dorohoi la Judecătoria Năsăud. ( 1 
admitere, 8 respingere) 

3. Detaşarea doamnei judecător IOANA FLORENTINA POPA de la Judecătoria 
Oradea, la Judecătoria Beiuş, începând cu data de 01.07.2021, pe o perioadă de 
1 an. (7 admitere, 2 respingere) 

4. Prelungirea delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal 
CHIPER JĂNICĂ de la Judecătoria Sfântu Gheorghe la Tribunalul Harghita, pe o 
perioadă de 6 luni, începând cu data de 03.09.2021. (unanimitate) 

5. Prelungirea delegării doamnei judecător PALADE IONICA de la Judecătoria 
Brăila la Judecătoria Sălişte, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 
27.07.2021. ( 8 Da, 1 Nu) 

6. Prelungirea delegării domnului judecător JUNCU IOAN HORIA de la 
Judecătoria Galaţi la Judecătoria Făgăraş, pe o perioadă de 6 luni, începând cu 
data de 09.09.2021. (7 Da, 2 Nu) 

7. Respingerea solicitării Curţii de Apel Craiova de delegare a domnului 
judecător SANDU ŞTEFAN LAURENŢIU de la Judecătoria Hârşova la Judecătoria 
Craiova. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 876 
Hotărârea nr. 877 
Hotărârea nr. 878 
Hotărârea nr. 879 
Hotărârea nr. 880 
Hotărârea nr. 881 
Hotărârea nr. 882 

Punctul 7 13017/2021 

DETAŞARE LA ALTE INSTITUŢII 
Solicitarea de detaşare a unui judecător în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (12185/2021) 
Soluţie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
detaşarea în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei HUMULESCU 
MARIA ECATERINA, judecător la Judecătoria Iaşi, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 01.09.2021. (unanimitate) 

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după 
suplimentarea ordinii de zi, a hotărât detaşarea în cadrul Şcolii Naţionale de 
Grefieri a domnului judecător ANDREI-DORIN BĂNCILĂ, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 06.07.2021, ca urmare a numirii în funcţia de director al 
Şcolii Naţionale de Grefieri. (8 Da, 1 Nul) 

Hotărârea nr. 883 
Hotărârea nr. 884 

Punctul 8 13203/2021 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 
  
1.  Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna COVRIG 
ANA, judecător la Curtea de Apel Cluj. (12730/2021). 
  



2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna judecător PUŞCĂ 
EUGENIA, preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Buzău. (12156/2021) 
  
3.  Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna MIU 
ANGELICA, judecător cu grad profesional  la Tribunalului Buzău. (12156/2021). 
  
4.  Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna RIDICHIE DANIELA 
NICOLETA, judecător la Tribunalului Buzău. (12156/2021). 
  
5.  Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna judecător FLOREA 
CRISTINA, președinte al Tribunalului Neamț. (12749/2021). 
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 COVRIG ANA, judecător la 
Curtea de Apel Cluj. 

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.07.2021, a 
doamnei judecător PUŞCĂ EUGENIA, preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului 
Buzău. 

3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.07.2021, a 
doamnei MIU ANGELICA, judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Buzău. 

4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.08.2021, a 
doamnei RIDICHIE DANIELA NICOLETA, judecător la Tribunalul Buzău. 

5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 06.10.2021, a 
doamnei judecător FLOREA CRISTINA, președinte al Tribunalului Neamț. 

Hotărârea nr. 885 
Hotărârea nr. 886 
Hotărârea nr. 887 
Hotărârea nr. 888 
Hotărârea nr. 889 

Punctul 9 13298/2021 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna GIORGIANA 
DĂNĂILĂ, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție (11980/2021) 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.07.2021, a 
doamnei GIORGIANA DĂNĂILĂ, magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 890 

Punctul 10 11142/2021 

CONTINUARE ACTIVITATE - TRIMISE LA C2 
1. Cererea formulată de doamna DAFINESCU ELENA, judecător cu grad profesional de tribunal, 
preşedinte al Judecătoriei Novaci, de continuare a activităţii la Tribunalul Gorj, conform art.51 
alin.(1), începând cu data încetării mandatului funcţiei de conducere (10678/2021) 
  



2. Cererea formulată de doamna GIURGIU GEORGIANA CECILIA, judecător cu grad profesional 
de tribunal, vicepreşedinte al Judecătoriei Sibiu, de continuare a activităţii la Tribunalul Sibiu, 
conform art.51 alin.(1), începând cu data încetării mandatului funcţiei de conducere (11472/2021) 
  
3. Cererea formulată de doamna FLORENTINA SANDU, judecător cu grad profesional de curte de 
apel, preşedinte al Judecătoriei Oradea, de continuare a activităţii la Curtea de Apel Oradea, 
conform art.51 alin. (1), începând cu data încetării mandatului funcţiei de conducere (9848/2021)  
  
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
amânarea discutării punctelor sus menţionate. 

Punctul 11 12963/2021 

EFECTE HOTARÂRI 
1. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 1165/24.09.2020 (12732/2021) 
  
2. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 2081/2019 (11534,12625,15563/2021) 
  
3. Efectele Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 689/28.05.2019 (13173/2021) 
Soluţie 

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

1. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 1165/24.09.2020 a Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere reluarea activităţii doamnei 
judecător T. A. C. pe un post efectiv vacant în cadrul Judecătoriei Botoşani. 

2. Menţinerea efectelor Hotărârii Secţiei pentru judecători nr.2081/2019, până la 
momentul încadrării doamnei judecător B.I.C. pe un post vacant la Judecătoria 
Brăila, încadrarea sa operând, începând cu data de 07.06.2021 (data reluării 
activităţii) pe postul temporar vacant neocupat al domnului judecător P.C., până 
la revenirea acestuia în instanţă. 

3. Încetarea efectelor Hotărârii Secţiei pentru judecători nr.689/28.05.2019, doar 
în ceea ce priveşte postul doamnei judecător S.L.M., începând cu data de 
01.07.2021, ca urmare a eliberării din funcţie, prin pensionare. 

Hotărârea nr. 891 
Hotărârea nr. 892 
Hotărârea nr. 893 

Punctul 12 12617/2021 

OCUPARE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 
1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post de judecător temporar vacant de la această instanţă (12389/2021) 
  
2. Solicitarea Curţii de Apel Galaţi de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post 
de judecător temporar vacant de la această instanţă (10447/2021) 
  
3. Solicitarea Tribunalului Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 
două  posturi de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (13063/2021) 
Soluţie 

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



1. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant 
de judecător la Curtea de Apel Bucureşti, 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 Curtea de Apel Galaţi, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 
304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Aprobarea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar vacante 
de judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în condiţiile art. 134 ind.1 din 
Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi menţinerea efectelor Hotărârii Secţiei pentru judecători nr.585/13.05.2021. 

Hotărârea nr. 894 
Hotărârea nr. 895 
Hotărârea nr. 896 

Punctul 13 12500/2021 

AVIZ CONFORM PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII 
1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Costeşti şi Tribunalului Argeş (12103/2021) 
  
2. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Bolintin Vale şi Curţii de Apel Bucureşti (12575/2021) 
Soluţie 

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

1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Judecătoriei Costeşti şi Tribunalului Argeş, prin transferul unui 
post vacant de muncitor calificat, treapta I (personal contractual) din statul de 
funcţii şi personal al Judecătoriei Costeşti, în statul de funcţii şi de personal al 
Tribunalului Argeş. 

2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Judecătoriei Bolintin Vale şi Curţii de Apel Bucureşti, prin transferul 
unui post vacant de paznic (personal contractual) din statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Bolintin Vale în statul de funcţii şi de personal al Curţii 
de Apel Bucureşti. 

Hotărârea nr. 897 
Hotărârea nr. 898 

Punctul 14 12499/2021 

PLÂNGERE PREALABILĂ 
1. Plângerea prealabilă formulată de Sindicatul Național al Grefei Judiciare Dicasterial 
(10609/2021) 
  
2. Plângerea prealabilă formulată de domnul MITITELU MIHAI (10275/2021) 
Soluţie 

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

1. Respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de Sindicatul 
Național al Grefei Judiciare Dicasterial, împotriva art.53 alin.(3) din Regulamentul 



de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015. 

2. Respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul 
MITITELU MIHAI împotriva Hotărârii nr.485/23.04.2021 a Secţiei pentru 
judecători. 

Punctul 15 13112/2021 

Avizarea livrabilului "Instrumente de politică publică", elaborat în cadrul Activităţii 4 a 
proiectului Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, identificarea elementelor 
normative şi a tendințelor de aglomerare - EFICIENŢĂ, cod SIPOCA/MySMIS: 752-129914 
Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea 
favorabilă a livrabilului "Instrumente de politică publică", elaborat în cadrul 
Activităţii 4 din proiectul Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, 
identificarea elementelor normative şi a tendințelor de aglomerare - EFICIENŢĂ, 
cod SIPOCA/MySMIS: 752-129914, cu observațiile formulate în cadrul Comisiei 
nr. 1 judecători/16.06.2021, incluse în conținutul livrabilului.   (6 Da, 3 Nule) 

Hotărârea nr. 899 

 


