
 

ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU PROCURORI 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2013 ORA 08:30  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 25256/1154/2013 Intervievarea candidaţilor pentru funcţia de procuror şef al Secţiei 
judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi pentru 
funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de 
corupţie săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, respectiv a doamnei procuror ELENA-CRISTINA 
MATIEŞESCU şi a domnului procuror militar general-maior ION 
ALEXANDRU. 

 

Precizări: 

 
           Susţinerea proiectelor va avea loc la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, sala 

Plenului/etaj I, conform următoarei programări: 

 

 Ora 8
30

 - 10
15   

- susţinerea proiectului de către doamna procuror ELENA CRISTINA-

MATIEŞESCU, propusă de ministrul justiţiei în vederea numirii pentru funcţia de 

procuror şef al Secţiei judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (aprox 30 

min. - prezentare proiect, aprox. 75 min - întrebări şi răspunsuri); 

 

 Ora 10
30

 - 12
15

 - susţinerea proiectului de către domnul procuror militar general-maior 

ION ALEXANDRU, propus de ministrul justiţiei în vederea numirii pentru funcţia de 

procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari din 

cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (aprox 30 min. - prezentare proiect, aprox. 75 min 

- întrebări şi răspunsuri). 
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SECŢIA PENTRU PROCURORI 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 28 OCTOMBRIE 2013 ORA 13:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 25313/1154/2013 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25236/1154/2013, 
privind avizarea numirii la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, a procurorilor declaraţi 
admişi la interviul organizat în data de 15.10.2013. 

2. 24350/1154/2013 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1355/IJ/313/DIP/2013 având ca 
obiect verificarea măsurilor luate de procurorişi conducerile 
parchetelor în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de 
la data sesizării, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de 
spălare de bani, corupţie, conflict de interese şi evaziune fiscală".  

3. 24481/1154/2013 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2317/IJ/582/DIP/2013 având ca 
obiect verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile 
parchetelor în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de 
la data sesizării, având ca obiect infracţiunile săvârşite în legătură 
cu procedurile de desfăşurarea achiziţiilor publice, precum şi 
măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor". 

 


