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08 martie 2017

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 8

martie a.c., următoarele decrete:

Decrete semnate de Președintele
României, domnul Klaus
Iohannis

înapoi la
Comunicate de

presă

Vezi
următorul
eveniment

Vezi
evenimentul
precedent

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de
Apel Oradea a doamnei Irina-Carmen Galea – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie a doamnei Iuliana Rîciu – pensionare, la data
de 15 martie 2017;

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul
Ialomiţa a domnului Ion Diculescu – pensionare, la data de 22
martie 2017;

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Judecătoria
Salonta a doamnei Corina Bratu – pensionare, la data de 20
martie 2017;

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Judecătoria
Carei a domnului Anghel-Gheorghe Ardelean – pensionare, la
data de 12 aprilie 2017;

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie a doamnei Doina Duican – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, în prezent detaşată la Tribunalul Uniunii
Europene, a doamnei Octavia Spineanu-Matei – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcţia de prim procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş a doamnei Fira Dudilă –
pensionare, la data de 1 aprilie 2017;
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Decret privind eliberarea din funcţia de procuror şef al
Serviciului de documentare şi statistică judiciară din cadrul
Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a domnului Constantin
Sima – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcţia de procuror la Biroul
teritorial Buzău din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism a doamnei Mariana
Daniela Ghimbăşanu – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcţia de procuror la Direcţia
Naţională Anticorupţie, nivel central, în prezent consilier al
procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei
Elena Cristina Matieşescu – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcţia de procuror la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud a doamnei Elena Rodica Şutea
– pensionare;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de brigadă
– cu o stea Stătescu Gabriel din Serviciul Român de Informaţii.
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Documente în baza Legii 544/2001
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