
 

  

ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU PROCURORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 29 MARTIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 7345/2016 
• Hotarare 
nr. 219<  

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.5477/2016 privind numirea 
domnului TATU CĂLIN procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, în funcţia 
de procuror şef Secţie urmărire penală în cadrul aceluiași parchet. 
 
 
 
Solutie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

numirea în funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul de 

pe lângă Tribunalul  Sibiu a domnului procuror TATU CĂLIN, pe o 

perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.03.2016. 

2. 6706/2016 
• Hotarare 

nr. 220 
• Hotarare 
nr. 221<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de numire în funcţia de procuror şef 
secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a domnului 
STAICU SILVIU, procuror la acelaşi parchet. 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de numire în funcţia de procuror şef 
secţie judiciară civilă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a domnului 
VOICU SORIN CEZAR, procuror la acelaşi parchet. 
Solutie 

1. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

reînvestirea în funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul  Bucureşti a domnului procuror STAICU SILVIU, 

pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.03.2016. 

2. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea propunerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie de reînvestire în funcţia de procuror şef secţie judiciară civilă la 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a domnului VOICU SORIN 

CEZAR. 



3. 5670/2016 
• Hotarare 

nr. 222 
• Hotarare 

nr. 223 
• Hotarare 
nr. 224<  

ÎNCETARE ACTVITATE: 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
domnul procuror BANEA ION-MARIAN, de încetare a activităţii la Direcţia de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul 
teritorial Alba-Iulia şi revenire la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. 

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
doamna NICULAE NICOLETA IOANA, procuror şef al Centrului de aplicaţii 
operaţionale al procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism,  de încetare a activităţii la Direcţia de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi 
revenire  într-o funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
doamna SPÎNU NADINA MAGDALENA, procuror şef al Biroului de realizare a 
activităţii de pregătire profesională, consultanţă şi cooperare din cadrul Centrului 
de aplicaţii operaţionale al procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,  de încetare a activităţii la 
Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi 
revenire  într-o funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

 
Solutie 
1. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

încetarea activităţii la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul teritorial Alba-Iulia a 

domnului procuror BANEA ION -MARIAN, începând cu data de 

15.04.2016 şi revenirea acestuia la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba 

(parchet la care a funcţionat anterior numirii la structura specializată), 

începând cu aceeaşi data.  

  

2. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

încetarea activităţii la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală  a doamnei 

procuror NICULAE IOANA – NICOLETA,  începând cu data de 

01.04.2016 şi revenirea acesteia  la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie (parchet la care a funcţionat anterior numirii la structura 

specializată), începând cu aceeaşi data.  

De asemenea, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al 

Magistraturii a hotărât eliberarea din funcţia de procuror şef al Centrului 

de aplicaţii operaţionale al procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare 

a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a doamnei 



procuror NICULAE IOANA – NICOLETA, ca urmare a încetării 

activităţii la structura specializată, începând cu data de 01.04.2016. 

  

3. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

încetarea activităţii la Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism -  structura centrală  a doamnei 

procuror SPÎNU NADINA - MAGDALENA,  începând cu data de 

01.04.2016 şi revenirea acesteia  la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie (parchet la care a funcţionat anterior numirii la structura 

specializată), începând cu aceeaşi data.  

De asemenea, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al 

Magistraturii a hotărât eliberarea din funcţia de procuror şef al Biroului 

de realizare a activităţii de pregătire profesională, consultanţă şi cooperare 

din cadrul Centrului de aplicaţii operaţionale al procurorilor din cadrul 

Direcţiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism a doamnei procuror SPÎNU NADINA - MAGDALENA, ca 

urmare a încetării activităţii la structura specializată, începând cu data de 

01.04.2016. 

  

4. 6671/2016 
• Hotarare 

nr. 225 
• Hotarare 

nr. 226 
• Hotarare 

nr. 227 
• Hotarare 
nr. 228<  

CONTINUARE ACTVITATE: 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
domnul TABĂRĂ CONSTANTIN prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Videle de continuare a activităţii la aceeaşi unitate de perchet, la 
încetarea mandatului în funcţia de conducere, la data de 15.07.2016. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
doamna HURDUBEU ADRIANA CRISTINA, prim procuror adjunct la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Hunedoara de continuare a activităţii la aceeaşi unitate de 
perchet, la încetarea mandatului în funcţia de conducere, la data de 15.07.2016. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
doamna GEORGESCU ILEANA, prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Târgu Mureş de continuare a activităţii într-o funcţie de execuţie la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Târgu Mureş , la încetarea mandatului în funcţia 
de conducere. 

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
domnul SORIN ARMEANU, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vaslui, de continuare a activităţii la aceeaşi unitate de perchet, la încetarea 
mandatului în funcţia de conducere, la data de 15.07.2016. 

 
Solutie 

1. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle (unitate 



de parchet de la care provine) a domnului procuror TABĂRĂ 

CONSTANTIN, după încetarea mandatului în funcţia de prim procuror la 

această unitate de parchet, începând cu data de 15.07.2016. 

2. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara 

(unitate de parchet de la care provine) a doamnei procuror HURDUBEU 

ADRIANA CRISTINA, după încetarea mandatului în funcţia de prim 

procuror adjunct  la această unitate de parchet, începând cu data de 

15.07.2016. 

  

3. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş (unitate 

de parchet de la care provine) a doamnei procuror GEORGESCU 

ILEANA, după încetarea mandatului în funcţia de prim procuror al 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş,  începând cu data de 

15.07.2016. 

  

4. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui (unitate 

de parchet de la care provine) a domnului procuror SORIN ARMEANU, 

după încetarea mandatului în funcţia de prim procuror al  acestei unităţi 

de parchet,  începând cu data de 15.07.2016. 

  

  

5. 7411/2016 
• Hotarare 
nr. 229<  

Solicitarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de detaşare a doamnei MINA 
ANDREEA CRISTINA, prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti, pentru a perioadă de 1 an, în funcţia de şef al Serviciului juridic şi 
contencios din cadrul Direcției Contencios şi relaţii publice. 
Solutie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât  

detaşarea la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie a doamnei MINA 

ANDREEA CRISTINA, prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti,  pentru o perioadă de 1 an, începând cu data de 

15.04.2016. 

6. 7415/2016 
• Hotarare 

nr. 230 
• Hotarare 

nr. 231 
• Hotarare 
nr. 232<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind eliberarea din funcţie de 
conducere deţinute de procurorii numiţi în funcţii la Direcţia Naţională 
Anticorupţie. 
Solutie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

eliberarea următorilor procurori din funcţiile de conducere deţinute, ca 

urmare a numirii la Direcţia Naţională Anticorupţie,  începând cu data 

menţionată în dreptul fiecăruia: 

Nume/prenume Funcţia din care se 

eliberează 

Data eliberării din funcţie  
 



AILOAE 

LUMINIŢA 

NARCISA 

Prim procuror 

adjunct al 

Parchetului de pe 

lângă Tribunalul 

Suceava 

        21.03.2016 

  

LĂZĂRESCU 

ALEXANDRU 

NARCIS 

Prim procuror 

adjunct al 

Parchetului de pe 

lângă Tribunalul 

Bacău 

          01.04.2016 

  

ROCA 

CARMIL 

Prim procuror al 

Parchetului de pe 

lângă Judecătoria 

Bacău 

          21.03.2016 

  

 

7. 7427/2016 
• Hotarare 
nr. 233<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind eliberarea din funcţia de prim 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a domnului procuror POPA 
VASILE CONSTANTIN, ca urmare a demisiei. 
Solutie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

eliberarea din funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bihor a domnului procuror POPA VASILE CONSTANTIN, ca urmare a 

demisiei, începând cu data de 29.03.2016 şi continuarea activităţii  la 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor (unitate de parchet de la care 

provine), începând cu aceeaşi dată.  

8. 5642/2016 Raportul Inspecției Judiciare nr. 457/IJ/104/DIP/2016 privind pe domnul procuror 
PIELARU ION din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş faţă de 
care au fost efectuate verificări cu privire la posibila încălcare a dispozițiilor art.18 
din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis 

solicitarea formulată de domnul procuror PIELARU ION privind 

amânarea discutării Raportului Inspecţiei Judiciare 

nr.457/IJ/104/DIP/2016, în vederea pregătirii apărării şi a acordat termen 

la data de 20.04.2016, ora 11:00. 

  

 

 

 

 


