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ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 IULIE 2013  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 19198/1154/2013 
• Hotarare nr. 341<  

Sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru dispunerea şi efectuarea unor 
verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului judiciar, ca 
urmare a promovării în spaţiul public, începând cu data de 25 iulie a.c., 
prin intermediul postului de televiziune Antena 3, precum şi a publicaţiilor 
on-line „DC News” şi „Lumea Justiţiei.ro”, a unor mesaje cu caracter 
denigrator la adresa procurorilor DNA, a instituţiei DNA şi a sistemului 
judiciar in ansamblul său, în contextul extinderii cercetărilor efectuate de 
această structură de parchet şi începerii urmăririi penale faţă de persoana 
juridică S.C. ANTENA 3 S.A. 
Solutie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a 

hotărât:  

 

- sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru dispunerea şi efectuarea 

unor verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului 

judiciar, ca urmare a promovării în spaţiul public, începând cu 

data de 25 iulie a.c., prin intermediul postului de televiziune Antena 

3, precum şi a unor  publicaţii on-line, a unor afirmaţii de natură a 

aduce atingere independenţei justiţiei, la adresa procurorilor DNA, 

a instituţiei DNA şi a sistemului judiciar in ansamblul său, în 

contextul instrumentării cauzei privind pe inculpatul Sorin 

Alexandrescu şi alţii; 

 

 

 

- sesizarea  Consiliului Naţional al Audiovizualului, cu privire la 

posibila încălcare a  prevederile art. 30, art. 40 alin. 1-3 şi art.43 

alin.1-2 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a 

audiovizualului. 

 

2. 19201/1154/2013 
• Hotarare nr. 342<  

Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale de încetare a detaşării în cadrul 
acestei instituţii a doamnei procuror DASCĂLU CRISTIANA ANDREIA, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti. 
Solutie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a 

hotărât încetarea detaşării în cadrul Ministerului Apărării 



Naţionale, începând cu data de 29.07.2013, a doamnei procuror 

DASCĂLU CRISTIANA ANDREIA, procuror la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Ploieşti, ca urmare a solicitării Ministerului 

Apărării Naţionale.  

 


