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COMITETUL ELECTORAL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 

din 29 martie 2022 

 

  În temeiul art. 10 alin. (2) din Regulamentul privind procedura alegerii 

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin HPCSM nr. 

327/2005, şi în termenul stabilit prin HPCSM nr. 27/28.02.2022 Comitetul 

electoral local constituit la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş s-a întrunit în data 

de 29 martie 2022, în vederea verificării candidaturii depuse de doamna judecător 

dr. Andreea Ciucă, preşedintele Curţii de Apel Târgu-Mureş, pentru alegerea ca 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al judecătorilor de 

la nivelul curţilor de apel. 

 Şedinţa comitetului electoral local este legal constituită, în prezenţa 

majorităţii membrilor, lipsă fiind domnul judecător Radu Iosof care se află în 

concediu medical. Şedinţa este prezidată de doamna judecător Simona Teodora 

Mureşan care a dobândit de drept calitatea de preşedinte al Comitetului electoral 

local de la Curtea de Apel Târgu-Mureş, conform art. 5 alin. (8) din 

Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii, aprobat prin HPCSM nr. 327/2005. 

  Din perspectiva îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), (3) – (5) 

din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, comitetul electoral local constată 

următoarele: 

Doamna judecător dr. Andreea Ciucă îndeplineşte condiţia vechimii în 

funcţie pentru a candida la alegerile membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii şi nu a fost sancţionată disciplinar în ultimii 3 ani. 

   Scrisoarea de candidatură a doamnei judecător dr. Andreea Ciucă a fost 

depusă în scris, în interiorul termenului stabilit prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 27/28.02.2022, respectiv la data de 24 

martie 2022, ora 1557 şi cuprinde menţiunile prevăzute la art. 9 alin. (10) din 

Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii, aprobat prin HPCSM nr. 327/2005, şi anume: numele, prenumele, 

data naşterii, data numirii în funcţie, funcţia oficială deţinută, denumirea instanţei 
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unde îşi exercită funcţia, precum şi precizarea că are cunoştinţă că îşi poate 

retrage candidatura numai până la împlinirea termenului limită de depunere a 

candidaturilor, astfel cum a fost stabilit prin HPCSM nr. 27/28.02.2022. 

  De asemenea, scrisoarea de candidatură a doamnei judecător dr. Andreea 

Ciucă este însoţită de documentele prevăzute de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 

317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi anume:  

▪ curriculum vitae; 

▪ proiectul privind principalele obiective pe care şi le asumă în cazul alegerii 

în Consiliul Superior al Magistraturii, 

▪ declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că nu a făcut parte din 

serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea; 

▪ declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că nu este şi nu a fost 

lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al 

serviciilor de informaţii; 

▪ declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că nu are niciun interes 

personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate 

şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege; 

▪ declaraţia de interese actualizată. 

   

 Faţă de cele ce preced, Comitetul electoral local al Curţii de Apel Târgu-

Mureş, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1. Constată că doamna judecător dr. Andreea Ciucă, preşedintele 

Curţii de Apel Târgu-Mureş, îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1), 

(3) – (5)  din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru depunerea candidaturii în vederea 

alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant al 

judecătorilor de la nivelul curţilor de apel. 

Art. 2. Potrivit art. 10 alin. (2) teza finală din Regulamentul privind 

procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin 

HPCSM nr. 327/2005, doamna judecător dr. Andreea Ciucă va fi informată, de 

îndată, despre faptul că i-a fost acceptată candidatura. 
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Art. 3. Potrivit art. 7 alin. (6) teza finală din Regulamentul privind 

procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin 

HPCSM nr. 327/2005, hotărârea se va publica, de îndată, pe pagina de internet a 

Curţii de Apel Târgu-Mureş. 

 Art. 4. Potrivit art. 7 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

candidata sau judecătorii de la nivelul curţilor de apel pot formula opoziţie 

împotriva hotărârii, în termen de 5 zile de la publicare. 

 

 

COMITETUL ELECTORAL LOCAL 

PREŞEDINTE, 

judecător Simona Teodora Mureşan 

MEMBRI: 

judecător Ioana Delia Lucaci 

judecător dr. Marlena Boancă-Ivan 

judecător Cristina-Beatrix Bogdan 

judecător Florin Dima 

judecător dr. Ioan Gârbuleţ 

 

 

 

 

 

 


