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Context 

 

La numai două săptămâni după 

aderarea României la Uniunea 

Europeană în 2007, o instanţă la 

nivel de tribunal trimitea deja Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene o 

cerere preliminară privind aplicarea 

unei restricţii asupra dreptului la 

liberă circulaţie al cetăţenilor români 

(cauza Jipa). În cei cinci ani care au 

urmat instanţele din România au 

trimis aproape 40 de cereri 

preliminare, demonstrând că au 

intrat cu naturaleţe în curentul 

permanent al dialogului care se 

poartă de peste jumătate de secol 

între instanţele supranaţionale ale 

UE şi cele naţionale prin intermediul 

procedurii trimiterilor preliminare. 

Totuşi, nu de puţine ori cererile 

preliminare trimise de instanţele din 

România - ca de altfel şi de instanţe 

din state europene membre mai 

vechi ale Uniunii Europene - au fost 

respinse, în tot sau în parte, din 

motive de inadmisibilitate sau au 

fost suspendate din cauza 

conţinutului identic. Aceste situaţii 

au scos în evidenţă necesitatea 

punerii la îndemâna magistraţilor a 

unor instrumente care să îi asiste în 

studiul individual al dreptului 

Uniunii Europene, să îi ajute să 

discearnă cauzele în care este 

incident dreptul european de cele 

pur interne,  să înveţe să evalueze 

şi să interpreteze hotărârile 

preliminare anterioare ale Curţii de 

Justiţie  şi, prin urmare, să 

folosească mecanismul trimiterilor 

preliminare numai atunci când este 

necesar. Pentru o bună 

administrare a justiţiei, pentru a 

afla dacă altă instanţă din ţară a 

fost sau este confruntată cu o 

problemă similară, în scopul de a 

aprecia dacă trebuie admisă sau nu 

solicitarea unei părţi de a se trimite 

o cerere preliminară, judecătorul nu 

se poate baza exclusiv pe  
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informaţiile obţinute pe forumuri 

de discuţie sau în alte medii 

informale.  

De aceea, Institutul Naţional al 

Magistraturii (INM) a recunoscut 

necesitatea punerii la dispoziţia 

judecătorilor a unor instrumente 

de tipul celor create şi folosite cu 

succes în alte state membre ale 

Uniunii Europene, în special 

proiectul Eurinfra1 din Ţările de 

Jos, care asistă pe judecătorii 

olandezi prin intermediul a trei 

componente: o bază de date 

exhaustivă, o reţea de 

coordonatori în materia dreptului 

Uniunii Europene din fiecare 

instanţă, completate cu cursurile 

de formare puse la dispoziţie de 

Centrul de Formare şi Studii 

pentru Magistratură din Ţările de 

Jos. 

Începând cu luna ianuarie 2011, 

catedra de drept al Uniunii 

Europene din INM, cu sprijinul 

doamnei Camelia Toader, 

judecător la Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene şi al domnului 

subsecretar de stat Răzvan – 

Horaţiu Radu, Agent 

guvernamental pentru Curtea de 

Justiţie şi Tribunalul Uniunii 

Europene,  a iniţiat un proiect de 

publicare on-line a unei evidenţe a 

cererilor preliminare adresate de 

instanţele din România, precum şi 

a unor documente utile pentru 

studiul şi aplicarea dreptului 

Uniunii Europene.  

La data de 2 noiembrie 2011 INM 

şi Agentul Guvernamental pentru 

Curtea de Justiţie şi Tribunalul  

Uniunii Europene au adresat o 

solicitare comună Consiliului 

Superior al Magistraturii în ideea 

sprijinirii acestui proiect. CSM a 

recunoscut utilitatea demersului, 

cerând instanţelor să transmită şi 

către INM cererile preliminare 

adresate Curţii de Justiţie, în 

vederea publicării lor prompte în 

secţiunea dedicată de pe site-ul 

institutului. 

Ulterior, în iunie 2012, la iniţiativa 

INM, Consiliul Superior al 

Magistraturii a aprobat lansarea 

unui proiect având drept obiectiv 

crearea unei reţele naţionale de 

judecători-coordonatori, care să 

activeze ca puncte de contact pe 

probleme legate de aplicarea 

dreptului Uniunii Europene. 

Aceasta reprezintă o recunoaştere 
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1 Detalii referitoare la reţeaua 

EURINFRA se găsesc la adresa: 
http://www.rechtspraak.nl/English/Publi

cations/Documents/Eurinfra_EN_FR.pdf  

a faptului că schimbul de 

informaţii şi colaborarea 

profesională între magistraţi 

reprezintă o componentă 

valoroasă, care poate fi 

transformată într-un veritabil 

instrument de formare. 

Vă prezentăm în continuare mai 

multe detalii despre viziunea 

noastră în legătură cu modul în 

care INM poate ajuta magistraţii 

în problema cunoaşterii şi aplicării 

dreptului Uniunii Europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.pdf
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.pdf
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1. Oamenii 

 

În Ţările de Jos funcţionează de 

peste 10 ani o reţea de 

coordonatori, formată din 36 de 

judecători, care reprezintă puncte 

focale pentru colegii lor în instanţă, 

în ceea ce priveşte dreptul Uniunii 

Europene. Ei colaborează strâns cu 

preşedinţii de secţii şi cu colegiile 

de conducere ale instanţelor. Pentru 

o bună desfăşurare a activităţii de 

coordonatori, membrii Reţelei sunt 

degrevaţi de o parte din atribuţiile 

care le revin în mod obişnuit ca 

judecători. 

Nimeni nu neagă importanţa 

metodelor clasice de formare, dar 

pe lângă acestea, în împrejurări 

care presupun luarea unei decizii 

rapide, este mult mai simplu şi mai 

eficient să te adresezi unui coleg de 

instanţă, pasionat de dreptul 

european şi cunoscător al surselor 

de informare, care te va îndruma în 

legătură cu metodele de dezlegare 

a problemei respective. Forumurile 

de discuţii ajută în felul lor, dar 

nimic nu înlocuieşte dezbaterile 

directe între colegii care se 

confruntă cu aceleaşi probleme de 

drept. 

Ţinând cont de experienţa colegilor 

olandezi, INM va lansa la 20 

septembrie 2012 Reţeaua 

naţională de judecători-

coordonatori în materia 

dreptului Uniunii Europene, 
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proiect aprobat prin hotărârea 

Plenului CSM nr. 520/14 iunie 

2012.  

Reţeaua va cuprinde într-o primă 

etapă cel puţin câte un judecător 

de la fiecare Curte de Apel şi de 

la fiecare secţie a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, obiectivul final 

fiind dezvoltarea unei reţele 

formate din câte un judecător-

coordonator din fiecare instanţă 

din ţară, de la toate gradele de 

jurisdicţie, sau chiar din fiecare 

secţie, acolo unde necesităţile o 

impun. 

În această fază de început, 

membrii reţelei sunt judecători 

desemnaţi pe bază de voluntariat, 

care manifestă un interes 

particular pentru dreptul UE, care 

sunt dornici să dobândească noi 

cunoştinţe în domeniu şi să 

transmită colegilor din experienţa 

acumulată, fără a fi degrevaţi de 

o parte din celelalte atribuţii şi 

fără a beneficia de vreun avantaj 

salarial. 

Atribuţiile judecătorilor - 

coordonatori vor fi, în principiu, 

următoarele: 

 de a oferi asistenţă colegilor 

din instanţă sau din raza 

teritorială a curţii de apel, la 

cerere, în scopul de a 

discerne cauzele în care este 

aplicabil dreptul UE de cele 

pur interne; 

 de a asista colegii cu referinţe 

bibliografice pe probleme 

specifice de drept UE; 

 de a îndruma colegii cu privire 

la regulile de redactare a unei 

cereri preliminare, care să 

conţină elementele indicate 

de către CJUE; 

 de a menţine legătura cu 

judecătorii-coordonatori din 

reţeaua naţională dar şi din 

reţele similare ale altor state 

membre ale Uniunii 

Europene; 

 de a menţine legătura cu 

coordonatorul central al 
Reţelei, formator cu normă 

întreagă în cadrul INM, 

specializat în dreptul Uniunii 
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aceleiaşi conferinţe vor avea loc şi 

sesiuni de formare, axate pe 

dobândirea şi îmbunătăţirea de 

abilităţi în folosirea resurselor on-

line, precum şi organizarea unor 

ateliere de abordare a cauzelor cu 

elemente de drept al Uniunii 

Europene. 

Reţeaua nou creată va face parte 

din reţeaua pan-europeană care 

se preconizează a fi lansată în 

cadrul Conferinţei organizate în 

perioada 24-25 septembrie 2012 

la Haga sub titlul „Europe-

Interconnected” de către Reţeaua 

olandeză de coordonatori de 

instanţe în drept european, ca 

răspuns la Rezoluţia Parlamentului 

European din 14 martie 2012 cu 

privire la formarea profesională a 

magistraţilor2. 

1 În acest context, mulţumim Academiei de Drept 

European de la Trier (ERA) pentru sprijinul acordat cu 

ocazia organizării conferinţei de lansare a Reţelei 

naţionale de judecători-coordonatori, prin 

recomandarea de formatori şi furnizarea unor studii de 

caz în domeniul cooperării judiciare în materie civilă. 

2 Au confirmat participarea la această conferinţă şi 

reprezentanţi ai reţelelor similare celei din Ţările de Jos 

din alte şapte state membre: Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Danemarca, Italia, Polonia şi Spania. Răspunzând 

amabilei invitaţii adresate de domnul judecător Rudolf  

R. WINTER, preşedintele reţelei olandeze de judecatori-

coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene, 

recent înfiinţata reţea românească a coordonatorilor în 

domeniul dreptului UE va fi de asemenea reprezentată 

la conferinţă. 

Europene, al cărui rol va fi 

acela de a asista judecătorii-

coordonatori în toate aceste 

activităţi; 

 de a se menţine la curent cu 

jurisprudenţa CJUE, literatura 

relevantă, de a participa la 

sesiuni de formare, conferinţe 

şi alte asemenea evenimente; 

 de a evalua necesităţile 

concrete de formare ale 

colegilor şi a colabora cu INM 

în scopul alcătuirii unui plan 

de formare realist şi eficient 

în materiile relevante. 

Conferinţa de lansare a Reţelei 

Naţionale a judecătorilor-

coordonatori în materia dreptului 

Uniunii Europene, care va avea 

loc pe 20-21 septembrie 2012 la 

Bucureşti, reprezintă o 

oportunitate pentru cei 43 de 

membri ai Reţelei, desemnaţi de 

către curţile de apel în raza 

cărora îşi desfăşoară activitatea 

ca judecători şi de către Înalta 

Curte de Justiţie şi Casaţie, să se 

cunoască în acest cadru, precum 

şi cu formatorul care va îndeplini 

rolul de coordonator central al 

activităţii Reţelei. Obiectivele şi 

elementele proiectului vor fi 

explicate, ca bază de discuţii cu 

membrii reţelei, care vor aduce 

perspectiva lor din instanţe şi 

care vor definitiva cadrul în care 

va funcţiona Reţeaua. În cadrul 
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2. Informaţiile 

 

Funcţionarea reţelei de judecători-

coordonatori se bazează pe 

existenţa şi cunoaşterea unor surse 

de informaţii solide şi actuale. În 

cadrul Porta Juris, portalul 

instanţelor olandeze, există o 

secţiune separată dedicată 

jurisprudenţei naţionale cu 

elemente de drept european, cu 

link-uri către alte surse de 

informaţie. În 2004 a fost creată o 

bază de date cu toate cauzele 

trimise la Curtea de Justiţie de 

către instanţele olandeze după 

2002. În intranet, judecătorii 

olandezi pot purta discuţii pe un 

forum dedicat dreptului european, 

au acces la un ghid care conţine 

sugestii practice şi informaţii din 

experienţa judecătorilor care au 

trimis deja cereri preliminare Curţii 

de Justiţie în legătură cu modul de 

formulare a acestora. 

La iniţiativa şi în cadrul INM a fost 

demarat un program de publicare 

on-line a tuturor cererilor 

preliminare adresate de instanţele 

din România, precum şi a unor 

documente utile pentru studiul şi 

aplicarea dreptului Uniunii Europene. 

Trebuie precizat că reuşita acestui 

program nu este posibilă fără 

implicarea activă a tuturor 

instanţelor care au adresat cereri 

preliminare, implicare constând în 

simpla trimitere către INM, în format 

electronic, a respectivelor sesizări. 

Accesul la o evidenţă a cererilor 

preliminare trimise este esenţial 

pentru informarea promptă şi 

unitară a magistraţilor cu privire la 

existenţa, conţinutul şi stadiul în 

care se află cererile preliminare 

trimise CJUE de către instanţele din 

ţară, astfel încât magistraţii să 

poată lua o decizie informată cu 

privire la necesitatea trimiterii unei 
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noi cereri preliminare cu acelaşi 

obiect, precum şi pentru a putea 

urmări evoluţia unei cauze de 

interes şi, nu în ultimul rând, 

pentru a fi la curent cu soluţiile 

pronunţate de către CJUE în 

cauzele provenite din România. 

Evidenţa cererilor preliminare din 

România poate fi accesată de pe 

pagina principală a site-ului INM, 

meniul din stânga, butonul 

„Cereri preliminare formulate de 

instanţele din România” sau direct 

la adresa http://www.inm-

lex.ro/ue/resurse/cereri/. 

Prima pagină afişează un tabel 

cronologic care oferă 

informaţii de bază, pentru o 

rapidă informare a magistraţilor 

în legătură cu trimiterile 

preliminare din ţară, şi anume: 

 numărul de înregistrare a 

trimiterii pe rolul CJUE; 

 numele părţilor din litigiul 

aflat pe rolul instanţei 

naţionale; 

 cuvinte-cheie utile; 

 stadiul cauzei (pendinte, 

radiată ca urmare a retragerii 

cererii de către instanţa de 

trimitere, suspendată de către 

CJUE până la soluţionarea 

altei cauze, respinsă ca 

inadmisibilă, soluţionată prin 

hotărâre preliminară, 

soluţionată prin ordonanţă). 

Din tabel se poate accesa fişa 

fiecărei cauze, care cuprinde, pe 

măsură ce informaţiile devin 

disponibile: 

 detalii despre cererea 

preliminară: instanţa de 

trimitere, normele de drept 

intern şi normele de drept 

european în discuţie, data 

trimiterii, data înregistrării în 

registrul Curţii, textul cererii 

preliminare; 

 stadiul în care se află cauza 

pe rolul Curţii, inclusiv dacă s-

a solicitat soluţionarea cererii 

preliminare potrivit procedurii 

accelerate (PPA) sau de 

urgenţă (PPU), data formulării 

concluziilor sau poziţiei de 

către avocatul general, 

posibila conexare cu altă/e 

cauză/e; 

http://www.inm-lex.ro/ue/resurse/cereri/
http://www.inm-lex.ro/ue/resurse/cereri/
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 întrebările preliminare 

adresate Curţii, astfel cum au 

fost formulate de către 

instanţa de trimitere, dar şi 

întrebările astfel cum au fost 

reţinute de către CJUE, 

comparaţia constituind o bună 

metodă de adaptare pentru 

viitor a modului de formulare 

a întrebărilor; 

 un link către textul oficial al 

hotărârii sau ordonanţei Curţii 

(aflat pe curia sau EUR-Lex) 

şi rezumatul hotărârii sau 

ordonanţei Curţii; 

 comentarii şi articole pe 

marginea cauzei respective 

şi/sau referinţe către articole 

din reviste de drept şi alte 

lucrări relevante. 

Până la sfârşitul anului 2012 

urmează ca cererile preliminare 

să fie integrate într-o veritabilă 

bază de date, cu posibilitatea de a 

face căutări după diverse criterii 

relevante. 
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3. Formarea 

 

Programul de formare continuă 

derulat la nivel centralizat de către 

INM în materia dreptului UE se 

desfăşoară pe mai multe paliere: o 

parte din seminarii se adresează 

magistraţilor care doresc să 

dobândească cunoştinţe de bază, 

generale, în material dreptului UE. 

Alte seminarii au un conţinut cu un 

grad mai mare de specializare, 

vizând domenii ca: libera circulaţie 

a mărfurilor, libera circulaţie a 

persoanelor, cooperarea judiciară în 

materie civilă şi penală, 

particularităţi ale procedurii 

preliminare. În ultimii doi ani au 

fost organizate şi întâlniri pe teme 

specifice, cu scopul de a pune la 

dispoziţie un forum de dezbateri ca 

urmare a pronunţării unor hotărâri 

cu mare impact ale Curţii de 

Justiţie. 

De asemenea, INM organizează 

acţiuni de formare deschise 

magistraţilor din alte state membre 

incluse în catalogul Reţelei 

Europene de Formare Judiciară1. 

Prin specificul lor, activităţile 

organizate la nivel european permit 

o formare uniformă şi prezintă 

marele avantaj de a aduce şi a 

pune în comun experienţe naţionale 

diverse, creând cadrul optim pentru 

un schimb de experienţă şi pentru 

stabilirea unui climat de încredere 

reciprocă. Diversele programe de 

schimb, stagiile, vizitele de lucru, 
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conferinţele şi seminariile 

internaţionale sunt tot atâtea 

metode de formare posibil de 

realizat pe plan european, 

eficienţa acestora fiind deja 

demonstrată, prin experienţa 

programelor Comisiei Europene. 

Includerea unor sesiuni de 

formare de nivel avansat in 

domeniul dreptului Uniunii 

Europene, dedicate 

coordonatorilor reţelei naţionale, 

va reprezenta o preocupare 

constantă a INM  în cadrul 

Programului de formare continuă 

în anii ce vor urma. 
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4. Cercetarea 

 

Din perspectiva magistraţilor 

români, formarea profesională în 

materiile în care sunt incidente 

norme europene are nevoie de o 

componentă puternică de cercetare 

într-un cadru structurat şi 

organizat, care să permită unui 

număr de magistraţi să identifice 

temele de interes maxim, cu 

potenţial de aplicare neuniformă şi 

să elaboreze studii practice în timp 

util, de care să poată beneficia toţi 

magistraţii. Consiliul Superior al 

Magistraturii şi Institutul Naţional al 

Magistraturii au depus în cadrul 

planului anual pentru 2011 finanţat 

de către Comisia Europeană în 

domeniul „Justiţiei civile” o 

propunere de proiect de cercetare 

pentru elaborarea a 25 de studii pe 

parcursul a 2 ani, pe probleme de 

incidenţă a dreptului UE şi CEDO în 

dreptul intern, fiecare studiu pe 

probleme punctuale, de interes 

practic major pentru magistraţi. 

Punctele forte ale acestor studii 

sunt: abordarea integrată (din 

perspectiva întrepătrunderii 

normelor de drept intern şi 

european); cercetarea riguroasă, 

prin accesul la resurse juridice de 

ultimă oră şi sub coordonarea unor 

specialişti în drept european; 

metoda predominant practică. 

Coordonarea centrală se va realiza 

de către doi formatori specialişti în 

materia dreptului UE şi a protecţiei 

drepturilor omului. Fiecare proiect 

de cercetare va beneficia de 

coordonarea unui formator (de 

drept UE sau de drepturile omului) 

sau de o echipă de formatori (drept 

UE şi drepturile omului), în funcţie 

de tema aleasă. Rezultatele 

cercetării vor fi comunicate la 

sfârşitul fiecărui an în cadrul unei 

conferinţe naţionale organizate de 
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INM, cu invitaţi din instanţe din 

alte state membre şi de la CJUE şi 

CEDO. Rezumatele vor fi 

publicate şi distribuite secţiilor 

interesate din instanţe şi 

parchete. 

Prin crearea acestui proiect şi 

derularea sa concomitentă cu cele 

două şcoli de magistratură 

partenere1, ne propunem să 

contribuim la întărirea încrederii 

reciproce între autorităţile 

judiciare naţionale şi europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Krajowa Szkoła Sądownictwa i 

Prokuratury din Polonia  

(www.kssip.gov.pl) şi Consiglio 

superiore della magistratura din Italia 

(www.csm.it ) 

http://www.kssip.gov.pl/
http://www.csm.it/
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5. Privind spre viitor 

 

Privită în acest întreg context, 

Reţeaua Naţională a judecătorilor-

coordonatori în materia dreptului 

Uniunii Europene este abia la 

început. Obiectivele creatorilor ei 

sunt ambiţioase, dar pe măsura 

entuziasmului care îi animă. 

În timp, activitatea judecătorilor-

coordonatori de a strânge date cu 

privire la necesităţile specifice de 

formare ale magistraţilor din ţară 

va contribui la realizarea unui 

obiectiv foarte important, şi anume 

la revizuirea programului de 

formare continuă derulat de INM în 

domeniul dreptului european astfel 

încât să corespundă cât mai 

îndeaproape realităţilor din 

instanţe. Seminarul tradiţional, care 

va cuprinde şi o sesiune de căutare 

on-line a informaţiei relevante, va 

rămâne o componentă necesară, 

dar acestui tip de seminar i se vor 

alătura activităţi de formare 

dedicate unor teme specifice, de 

interes acut pentru instanţe. 

În final, dorim să adresăm calde 

mulţumiri tuturor persoanelor 

care s-au implicat în lansarea 

acestui proiect şi în primul rând 

celor 43 de coordonatori, care au 

acceptat provocarea de a-şi 

dedica o parte din timpul, 
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priceperea şi energia proprie în 

folosul imediat al colegilor 

judecători,  dar şi în cel de 

ansamblu al unei mai bune 

funcţionări a sistemului judiciar 

românesc. 

Le dorim succes şi îi asigurăm că 

vor avea permanent în Institutul 

Naţional al Magistraturii un 

partener de dialog şi un punct de 

sprijin! 
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Membrii Reţelei naţionale de judecători-coordonatori 

 

Beatrice ANDREŞAN-GRIGORIU, formator, coordonator central, Institutul 

Naţional al Magistraturii (0727 317282; beatrice.andresan@gmail.com) 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Instanţa  

1.  RUSU Aurelia  ICCJ 

2.  ROTARU Cristina  ICCJ 

3.  MARCU Simona  ICCJ 

4.  CÎRSTOCEA Mariana  ICCJ 

5.  CONSTANDA Andreia ICCJ 

6.  SIMA Diana Maria CA Alba (Tribunalul Alba) 

7.  
PĂTRAŞC BĂLAN Ionela 

Diana 

CA Bacău (Tribunalul 

Bacău) 

8.  BUŞCĂ Amelia Raluca 
CA Bacău (Judecătoria 

Piatra Neamţ) 

9.  ORĂŞTEANU Nicolae 
CA Braşov (Tribunalul 

Covasna) 

10.  CIOLACU Cristina Gabriela 
CA Braşov (Tribunalul 

Braşov) 

11.  IACUBA Andrei 

CA Braşov (Tribunalul 

pentru Minori şi Familie 

Braşov) 

12.  ȘTEFĂNIȚĂ Gabriel 
CA Brașov Secția civilă, 

minori și de familie 

13.  ROŞU Elisabeta CA Bucureşti 

14.  DĂNĂILĂ Ileana Ruxandra  CA Bucureşti 

15.  CĂLIN Dragoş Alin CA Bucureşti 

mailto:beatrice.andresan@gmail.com
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Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Instanţa  

16.  NINU Ionica  CA Bucureşti (Tribunalul 

Bucureşti) 

17.  FLORESCU Gabriela CA București (Tribunalul 

București), INM 

18.  IVANOVICI Laura CA Bucureşti 

(Tribunalul Bucureşti) 

19.  UNGUR Liviu CA Cluj 

20.  ANGHEL Răzvan  CA Constanţa 

21.  STĂNESCU-SAS Mihail  CA Constanţa 

(Judecătoria Constanţa) 

22.  ILIE Constanţa CA Constanţa 

(Judecătoria Constanţa) 

23.  TRANTU Mădălina CA Constanţa 

(Judecătoria Constanţa) 

24.  
BEREVOESCU Carmen-

Claudia 

CA Constanţa 

(Judecătoria Mangalia) 

25.  
NICOLA-GHEORGHIU 

Daniel 

CA Constanţa 

(Judecătoria Tulcea) 

26.  CIOFU Vlad CA Constanţa 

(Judecătoria Tulcea) 

27.  COTORA Mihaela  CA Craiova 

28.  CIOLOFAN Alina  CA Craiova 

29.  BACŞIN Simona CA Galaţi 

30.  NEAGU Daniela  CA Galaţi 

31.  FUICĂ Benone  CA Galaţi 

32.  BLEOANCĂ Alexandru  CA Galaţi (Tribunalul 

Galaţi) 

33.  NIAGU Virginia  CA Galaţi (Judecătoria 

Tecuci) 

34.  IONIŢĂ Marcela  CA Galaţi (Tribunalul 

Brăila) 

35.  JOGHIU Sorin  CA Galaţi (Judecătoria 

Brăila) 

36.  PALIHOVICI Liliana  CA Iaşi 

37.  GHIDEANU Anca CA Iaşi 

38.  MINCA Diana Eliza  CA Oradea (Judecatoria 

Satu Mare) 

39.  ANDREESCU Marius CA Piteşti 

40.  CIOPONEA Irina CA Ploieşti 

(Tribunalul Prahova) 
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Nr. 

crt. 
Nume şi prenume Instanţa  

41.  CĂRPINIŞ Petre Dănuţ CA Ploieşti 

(Judecătoria Târgovişte) 

42.  PALANCANU Alina Mihaela  CA Suceava (Judecătoria 

Botoşani) 

43.  BRÂNZĂ Cătălin  CA Suceava (Judecătoria 

Suceava) 

44.  MIHAI Cristina  CA Târgu Mureş 

(Tribunalul Mureş) 

45.  FĂGĂRĂŞAN Mariana  
CA Târgu Mureş 

(Judecătoria Târgu 

Mureş) 

46.  PUP Cristian  CA Timişoara 



 

 

Institutul Naţional al Magistraturii 
B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, sector 5, Bucureşti 

www.inm-lex.ro 

 


