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Descriere lucrare 

1. 14300/2015 CONTINUAREA ACTIVITĂŢII: 

 

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14142/2015 privind cererea 

formulată de doamna IOAN MARIANA, prim procuror al Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Brăila, prin care a solicitat continuarea activităţii în cadrul 

aceleiaşi unităţi de parchet, într-o funcţie de execuţie, după încetarea 

mandatului funcției de conducere. 

 

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/13184/2015 privind cererea 

formulată de domnul MATEI STELIAN, prim procuror al Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Pătârlagele, prin care a solicitat continuarea activităţii în 

cadrul aceleiaşi unităţi de parchet, într-o funcţie de execuţie, după încetarea 

mandatului funcției de conducere. 

 

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 

doamna GRĂDINARIU ROMANA MIHAELA, procuror şef Secţie judiciară la 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, de continuare a activității la Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Cluj după expirarea mandatului funcției de conducere.  

 

4) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 

doamna TRĂISTARU VIOLETA, procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de 

pe lângă Curtea de Apel Cluj, de continuare a activității la Parchetul de pe 

lângă Curtea de Apel Cluj după expirarea mandatului funcției de conducere.  

 

5) Notă privind cererea doamnei PANAITESCU CORINA ANDREEA, 

procuror șef secție judiciară în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 

Brașov, referitoare la continuarea activității, după încetarea mandatului funcției 

de conducere, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov 

2. 14301/2015 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE PROCUROR: 

 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11490/2015 privind cererea de 

reîncadrare în funcţia de procuror a doamnei BOILĂ LACRIMA RODICA, fost 

procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş. 



3. 14431/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14303/2015 privind solicitarea 

procurorului șef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie de aprobare a desființării 

Secției de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari din cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie – nivel central 

4. 14432/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr 14238/2015 privind cererea 

formulată de doamna procuror DĂRÂNGĂ IOANA CODRUŢA, de încetare a 

activității în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie și revenire la Parchetul de 

pe lângă Tribunal Giurgiu. 

 


