
˝Consiliul Superior al Magistraturii  
este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie,  
republicată)

       

Alexandrina Rădulescu, judecător, membru CSM

Notă privind:

Clarificarea formelor de responsabilitate a membrilor CSM.
Instituţionalizarea responsabilităţii individuale a membrilor CSM cu 
activitate permanentă, în acord cu cerinţa prevăzută  în art.22 al.3 

din Legea nr 317/2004 Republicată

Atribuţiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii care au 
activitate permanentă, se disting faţă de atributiile membrilor de drept şi 
a membrilor aleşi, judecători, care desfăoară  activităţi în instanţele de la 
care  provin.  Astfel,  prevederile  art.  22  alin.  (3)  din  Legea  nr. 
317/2004  au  fost  preluate  în  Regulamentul  de  organizare  şi 
funcţionare  a  Consiliului  Superior  al  Magistraturii,  aprobat  prin 
Hotărârea nr.  326/2005 la art. 9 alin.  (3),  care stipulează că, „în 
termen de 15 zile de la şedinţa de constituire a Consiliului Superior 
al  Magistraturii,  Plenul  stabileşte  atribuţiile  şi  responsabilităţile 
fiecărui membru permanent pe domenii de activitate.”  

Această  prevedere  apare   firească,  atât  timp  cât  timp  întreaga 
activitate  profesională  a  membrului  cu  activitate  permanentă  se 
desfăşoară  în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 
 Chiar  dacă  există  un  regim  diferit  de  atribuţii1 între  membrii 
Consiliului, aceştia  păstrează o poziţie de egalitate în toate secvenţele 
profesionale  în  care  se  angajează  sau sunt  responsabilizaţi  de  Plenul 
CSM. 
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii nu sunt subordonaţi unii 
faţă de alţii, ci numai faţă de Plen. 

Membrii  Consiliului  Superior  al  Magistraturii  nu  pot  avea 
responsabilităţi  mai  mici  decât  ale  unei  persoane  cu  funcţie  de 
conducere   din  cadrul  aparatului  tehnic  al  Consiliului  Superior  al 
Magistraturii,  ei  fiind  aleşi  prin  procedura  prevăzută  de  Legea  nr. 

1 Membrii alesi, reprezentanti ai societatii civile precum si membrii de drept au obligatia de a participa la 
şedintele plenare al CSM, cu drept de vot egal faţă de toţi ceilalţi membri.

Adresa: Bucureşti, Str. Calea Plevnei, Nr. 141 B, Sector 6, Bucuresti
alexandrinaradulescu@yahoo.com

1

1



˝Consiliul Superior al Magistraturii  
este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie,  
republicată)

       

Alexandrina Rădulescu, judecător, membru CSM

317/2004,  pe  când  personalul  de  conducere  este  numit  de  Plenul 
Consiliului  Superior  al  Magistraturii  iar  cel  de  execuţie,  de secretarul 
general.  De  asemenea,  Plenul,  prin  hotărâre,  stabileşte  structura 
organizatorică  a  aparatului  propriu  al  Consiliului  Superior  al 
Magistraturii .

Totodată,  există  o  diferenţă  clară  de  statut  profesional  între 
persoanele care fac parte din aparatul  tehnic al CSM şi membrii CSM. 
Astfel, personalul din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii  este  organizat  în  direcţii,  servicii  sau  birouri,  structura 
fiind  stabilită  de  Plenul  Consiliului  Superior  al  Magistraturii  prin 
hotărâre, în vreme ce membrii Consiliului Superior al Magistraturii au 
calitatea de demnitari, potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 
privind Consiliul  Superior al Magistraturii,  republicată, cu modificările 
ulteriore.

În acord cu prevederile Legii nr. 317/2004 în care se stipulează că 
preşedintele şi vicepreşedintele  CSM au atribuţii aparte faţă de ceilalţi 
membrii, toţi ceilalţi membrii sunt egali, atribuţiile acestora fiind stabilite 
exclusiv  de  către  Plen,  singura  autoritate  în  faţa  căruia  răspunde 
membrul Consiliului Superior al Magistraturii. 

De relevat că preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii are 
atribuţii clar stabilite în art. 24 alin. (3) al Legii nr. 317/2004, pe când 
membrilor  Consiliului  Superior  al  Magistraturii  le  sunt  stabilite 
atribuţiile  şi  responsabilităţile  de  către  Plenul  Consiliului  Superior  al 
Magistraturii. Prin urmare, atribuţiile preşedintelui Consiliului Superior 
al Magistraturii sunt stabilite fără echivoc, precis, de norma legală, pe 
când, responsabilităţile membrilor sunt delimitate şi stabilite de Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii în acord cu prevederile art. 22 alin. 
(3) din Legii nr. 317/2004.

Care  sunt  activităţile  şi  responsabilităţile   pe care  un membru CSM cu 
activitate permanentă le poate primi de la Plen?

Din  conţinutul  textelor   legale  mai  sus  invocate,  apare  ca 
neechivocă, explicită,  intenţia legiuitorului de a responsabiliza  în mod 
individual membrul  CSM  care  desfăşoară  activitate  permanentă  în 
cadrul  Consiliului Superior al Magistraturii .
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A fi  membru într-un grup  de lucru  sau într-o comisie, în prezent, 
nu acoperă obligaţia legală a membrului cu activitate permanentă de a 
avea  responsabilităţi  în   activitatea  desfăşurată   şi  care  excede 
obligaţiilor legate de participarea  sa  la şedinţele Plenului şi ale Secţiei.

Responsabilitatea  pentru activitatea curentă presupune existenţa 
unor  proiecte asumate  cel puţin pe un  domeniu de activitate (obligaţia 
de diligenţă pentru buna funcţionare a proiectelor pe care le conduce , 
obligaţia de initiativă, de prezentare a rezultatelor parţiale şi finale ale 
proiectelor  asumate).  În  acest  sens  se  impune  adoptarea  unei  fişe  a 
postului pentru membrii CSM cu activitate permanentă. Este necesară, 
în  prezent,   clarificarea   obiectivului  răspunderii  membrului  CSM: 
pentru ce răspunde şi în faţa cui răspunde.

În opinia mea , membrii cu activitate permanentă pot desfăşura 
doar activităţi  de coordonare(conducere) a proiectelor2 sau a activităţilor 
curente(de ex: ale comisiei de disciplină) pe domenii de activitate. Aceştia 
răspund pentru buna funcţionare a proiectului, activităţii, elaborează şi 
planifică nevoile de proiect, răspund pentru modul în care îşi îndeplinesc 
sarcinile,  solicită  Secretarului  General  repartizarea  personalului  şi  a 
resurselor  corespunzătoare acestora,  iniţiază proiectele  de hotărâre pe 
domeniile de activitate de care sunt  responsabili.
             Pornind de la o atare abordare a responsabilităţilor membrului 
CSM cu activitate  permanentă,  apreciez  că  doar   membrul CSM are 
chemarea  să  iniţieze  proiectele  de  hotărâre   care  vizează  activitatea 
instanţelor ,  a parchetelor, a Institutului Naţional al Magistraturii şi a 
Şcolii  Naţionale  de  Grefieri  ,  Secretarul  General  având obligaţia  de  a 
sesiza Plenul cu proiecte de hotărâri doar în legătură cu organizarea şi 
funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii.  

Privitor la atribuţiile personalului din cadrul aparatului tehnic al 
Consiliului Superior al Magistraturii , propun realizarea unei structuri 
matriciale3de funcţionare, în care personalul aparatului  tehnic al CSM 
2 În cea mai mare parte, activitatea CSM se fundeamentează pe proiecte  care vizează domeniile de 
competenţă ale  CSM şi anume: resurse umane, pregătire profesională, selecţie şi promovare,etică şi 
deontologie, relaţii internaţionale.
3 Organizarea matriciala (ca tip de organizare a activitatilor)

Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative, cum ar fi cea matriciala. Acest tip de organizare face ca 
specialiştii să răspundă în faţa a doi şefi: managerul lor ierarhic, şi unul sau mai mulţi manageri de proiect (in cazul de 
fata fiind vorba de membri CSM). Organizarea de tip matricial a fost folosită cu succes,începând cu anii 70,  deoarece 
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este repartizat pe sarcini şi proiecte. Repartizarea personalului pe direcţii 
şi  servicii,  rămâne  doar  funcţională,  personalul  de  conducere  şi  şefii 
birourilor  asigurând  condiţiile  de  funcţionare  a  proiectelor  sub 
coordonarea membrilor comisiilor de lucru.

 Desfăşurarea activităţilor de execuţie au ca obiect culegerea de 
date, organizarea acestora, investigarea şi implementarea problematicilor 
decise, responsabilitatea  de a face propuneri către Plen rămânând în 
sarcina exclusivă a coordonatorului de proiect.
          

Rolul şi obiectivele  Comisiei  de lucru pot fi  următoarele:

Membrii CSM, aleşi sau de drept, se pot întruni într-un organism 
de consultare reciprocă pe diferite proiecte, sarcini şi activităţi. Comisia 
trebuie să aibă ca obiectiv sprijinirea ,  acordarea  suportului reciproc 
între membrii care şi-au asumat responsabilităţi pe domenii de activitate, 
întrucât   membrii  ocupă în cadrul colectivului o poziţie de egalitate, 
fiecare cu rol decident asupra planului de lucru pentru fiecare proiect 
asumat  la  nivel  individual.  Acesta  îşi  păstrează  atributul  de 
independenţă  atât  în  activitatea  curentă  cât  şi  în  cea  desfăşurată  în 
şedinţa de Plen sau Secţie.

Aspectul  esenţial  consistă  în  aceea  că  nu  există  subordonare 
între membrii Consiliului Superior al Magistraturii , iar coordonatorul , 
în raport cu ceilalţi membri, nu poate avea atribuţii mai importante decât 
preşedintele  Consiliului  Superior  al  Magistraturii.  Coordonatorul   are 
obligaţia să respecte responsabilităţile, independenţa  fiecărui membru 
CSM în cadrul activitatii  comisiei de lucru.

Responsabilitatea  unui membru subzistă faţă de Plen, dar şi faţă 
de  magistraţii  pe  care  îi  reprezintă,  în  condiţiile  legii  nr.317/2004 
Republicată.

Privitor la atribuţiile coordonatorului de comisie este de relevat că 
acestea  pot  fi   asemănătoare  cu  atribuţiile  preşedintelui  Consiliului 
Superior  al  Magistraturii  pentru  şedinţele   Plenului  atunci  când 
organizează întâlnirile membrilor CSM în cadrul comisiei de lucru.  

pare a fi cea mai bună cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajaţilor la mai multe proiecte.
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De  facto,  trebuie  să  existe  un  coordonator  de  comisie,  dar 
atribuţiile  sale  sunt   stabilite  prin  hotărârea   Plenului  Consiliului 
Superior al Magistraturii, în limitele şi cu respectarea prevederilor Legii 
nr.317/2004 Republicată.

În concluzie:

Voi solicita   Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru 
sedinţa  care  va  avea  loc  în  data  de  6  martie  2008,  să  emită  o 
hotărâre prin care să-mi fie stabilite responsabilităţile  şi atribuţiile 
pentru anul  2008. 

Alexandrina Rădulescu
Judecător ,membru CSM
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