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In temeiul dispozitiilor ART. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si ale ART. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere dispozitiile ART. 60 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, cu unanimitatea, respectiv majoritatea voturilor membrilor prezenti,
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:
ART. 1 Se aproba Regulamentul privind transferul judecatorilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2 Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecator Lia Savonea
Bucuresti, 17.09.2019
Nr. 1347

ANEXA
Consiliul Superior al Magistraturii - CSM
Regulamentul privind transferul judecatorilor din 17.09.2019
In vigoare din 23 septembrie 2019

ART. 1 (1) Transferul judecatorilor de la o instanta la alta instanta se aproba, la cererea celor in cauza, de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al
Magistraturii, denumita in continuare Sectia pentru judecatori.
(2) Transferul nu se poate face la instante de nivel superior celor la care judecatorul are dreptul sa functioneze potrivit legii.
ART. 2 (1) Declansarea sesiunii de transfer se dispune de presedintele Consiliului
Superior al Magistraturii. In scopul informarii judecatorilor care intentioneaza sa
formuleze cereri de transfer, Directia resurse umane si organizare publica pe
pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii lista posturilor vacante de
la instante, precum si a posturilor care urmeaza a se vacanta si anuntul
corespunzator privind declansarea procedurii de transfer.
(2) Prin posturi ce urmeaza a se vacanta se inteleg acele posturi cu privire la care
s-a decis, anterior publicarii listei mentionate la alin. (1) sau cel tarziu la data
publicarii acesteia, promovarea la Inalta Curte de Casatie si Justitie, promovarea
la instante superioare, transferul, numirea judecatorilor in functia de procuror,
numirea in functie de conducere ori eliberarea din functie.
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(3) Cererile de transfer se analizeaza ori de cate ori este necesar de Sectia pentru judecatori, la propunerea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii,
dupa implinirea termenului prevazut la alin. (6).
(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai tarziu in termen de
5 zile de la data publicarii documentelor mentionate la alin. (1). Cererea de transfer va contine
informatii privind specializarea judecatorului si, daca este cazul, disponibilitatea asumata a
acestuia de a activa la instanta la care solicita transferul, in oricare dintre sectiile/completurile
la care cerintele acestei instante o impun.
(5) Dupa centralizare, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii se publica o
situatie privind cererile de transfer formulate si instantele pentru care s-a solicitat transferul.
(6) Cel mai tarziu in termen de 5 zile de la data publicarii informatiilor prevazute la alin. (5),
judecatorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii cereri de transfer pentru posturile
care ar putea deveni vacante ca urmare a admiterii unei cereri de transfer formulate in
conditiile alin. (4). Dispozitiile alin. (4) teza a doua referitoare la continutul cererii se aplica in
mod corespunzator.
(7) Termenele prevazute la alin. (4) si (6) se calculeaza potrivit dispozitiilor ART. 181 din Codul
de procedura civila.
ART. 3 (1) La expirarea termenului prevazut la ART. 2 alin. (6), Consiliul Superior al Magistraturii solicita avizul consultativ al presedintelui instantei de la care
se solicita transferul, insotit de punctul de vedere al presedintelui curtii de apel in circumscriptia careia se afla aceasta instanta. Totodata, Consiliul Superior al
Magistraturii solicita si avizul consultativ motivat al presedintelui instantei la care se solicita transferul si punctul de vedere al presedintelui curtii de apel in
circumscriptia careia se afla aceasta instanta.
(2) Avizul cuprinde mentiuni privind posturile vacante, posturile ocupate si incarcatura pe judecator si pe schema la instanta de la care, respectiv la care se
solicita transferul, precum si situatia hotararilor restante ale judecatorului care solicita transferul. Avizul se transmite, in scris,
in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii.
(3) Directia resurse umane si organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii intocmeste, in
termen util, un referat in care prezinta datele relevante privind cariera de judecator a solicitantului, motivele pe care se
intemeiaza cererea, situatia posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmeaza a se vacanta si a posturilor
temporar vacante la instanta de la care se solicita transferul, precum si la instanta la care se solicita transferul, precum si,
daca este cazul, mentiunea daca pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a procurorilor in functia de judecator.
Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din ultimele 12 luni privind volumul de activitate si incarcatura efectiva pe
judecator, inclusiv incarcatura pe schema, la instantele implicate in procedura de transfer, raportate la media pe tara, precum
si mentiuni privind incidenta interdictiilor prevazute la ART. 33 alin. (14) si ART. 471 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii in termenul
prevazut la ART. 2 alin. (4), se analizeaza si se solutioneaza de Sectia pentru judecatori in aceeasi sedinta, in baza criteriilor
prevazute la ART. 4.
(5) Cererile de transfer formulate in conditiile ART. 2 alin. (6) se analizeaza si se solutioneaza de Sectia pentru judecatori in sedinta urmatoare celei prevazute
la alin. (4), in baza criteriilor prevazute la ART. 4.
(6) Sectia pentru judecatori invita solicitantul sa isi sustina cererea de transfer numai daca apreciaza necesar.
ART. 4 La solutionarea cererilor de transfer ale judecatorilor la alte instante vor fi avute in vedere urmatoarele:
- avizele motivate ale instantelor implicate si punctul de vedere al curtii de apel;
- volumul de activitate al instantei de la care se solicita transferul si la care se solicita transferul, numarul posturilor vacante si al posturilor temporar vacante
la instantele implicate si dificultatile de ocupare a acestora;
- vechimea efectiva in functia de judecator;
- vechimea la instanta de la care se solicita transferul;
- vechimea in gradul aferent instantei la care se solicita transferul;
- specializarea judecatorului, specializarile complementare, vechimea in cadrul sectiei/completului corespunzatoare/corespunzator specializarii;
- disponibilitatea de a activa in sectia/completul corespunzatoare/corespunzator specializarii postului vacant;
- domiciliul solicitantului;
- distanta dintre domiciliul si sediul instantei la care functioneaza judecatorul si posibilitatile reale de naveta, inclusiv timpul
afectat acesteia;
- starea de sanatate si situatia familiala.
ART. 5 (1) Transferul unui judecator la o alta institutie publica decat o instanta atrage eliberarea din functie in conditiile ART. 65
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de transfer insotita de acordul scris al institutiei la care se solicita transferul se depune la Consiliul Superior al
Magistraturii.
(3) In termen de 15 zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o alta institutie publica decat
o instanta, de catre un judecator, Directia resurse umane si organizare intocmeste un referat cuprinzand datele relevante privind
cariera solicitantului si motivele pe care se intemeiaza cererea si il prezinta Sectiei pentru judecatori.
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(4) Daca apreciaza necesar, Sectia pentru judecatori invita solicitantul sa isi sustina cererea de transfer.
(5) Transferul produce efecte de la data publicarii decretului de eliberare din functie a judecatorului.
------------------------------
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