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SECŢIA PENTRU PROCURORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 31 IULIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 16436/2017 PLÂNGERE PREALABILĂ: 
 
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
15206/2017 privind cererea petentului Ministerul Afacerilor Externe de revocare 
a Hotărârii nr. 538/2017 a Secției pentru procurori. 
Solutie 
Secţia pentru procurori a hotărât respingerea plângerii prealabile 
formulate de Ministerul Afacerilor Externe împotriva Hotărârii nr. 
538/2017 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

2. 16464/2017 
• Hotarare nr. 

543<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/15207/2017 privind încetarea 
suspendării din funcţia de procuror a domnului FIRĂNESCU CORNEL LUCIAN, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. 
Solutie 

Secţia pentru procurori a hotărât încetarea suspendării din funcţia de 
procuror a domnului FIRĂNESCU CORNEL LUCIAN, procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, începând cu data de 
03.08.2017. 

3. 16509/2017 
• Hotarare nr. 

544<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16328/2017 privind suspendarea 
din funcţie a doamnei STĂNCESCU RALUCA, prim procuror al Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Botoşani. 
Solutie 
Secţia pentru procurori a hotărât suspendarea din funcţia de procuror şi 
din funcţia de conducere a doamnei STĂNCESCU RALUCA, prim 
procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, în temeiul art. 
62 alin. 1 lit. a1) din Legea nr. 303/2004, începând cu data de 21.07.2017, 
ca urmare a luării faţă de aceasta, prin încheierea nr. 1/21.07.2017 dispusă 
de Curtea de Apel Suceva – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, a 
măsurii arestării preventive. 

4. 16572/2017 
• Hotarare nr. 

545<  

ÎNCETARE ACTIVITATE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16266/2017 privind cererea 
formulată de către domnul procuror NEAŢĂ ION, de încetare a activităţii la 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi 



revenire la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria. 
Solutie 
Secţia pentru procurori a hotărât încetarea activităţii la Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a 
domnului procuror NEAŢĂ ION,  începând cu data de 07.08.2017 şi 
revenirea domnului procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Alexandria, unitate de parchet de la care provine, începând cu aceeaşi 
dată. 

5. 16686/2017 
• Hotarare nr. 

546<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16628/2017 privind suspendarea 
din funcţie a doamnei NESTEA ANTONETA-ELENA, procuror la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Călăraşi, ca urmare a declarării recursului împotriva 
Hotărârii nr. 8P/28.06.2017 a Secției pentru procurori în materie disciplinară. 
Solutie 
Secţia pentru procurori a hotărât suspendarea din funcţia de procuror, 
începând cu data de 31.07.2017, a doamnei NESTEA ANTONETA-
ELENA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi, până la 
soluţionarea recursului declarat împotriva Hotărârii nr. 8P/28.06.2017 a 
Secției pentru procurori în materie disciplinară. 

6. 16823/2017 
• Hotarare nr. 

547<  

Sesizarea Inspecției Judiciare în vederea efectuării de verificări faţă de domnul 
FIRĂNESCU CORNEL LUCIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Giurgiu. 
Solutie 
Secţia pentru procurori, după suplimentarea ordinii de zi, a hotărât 
sesizarea Inspecţiei Judiciare, în temeiul art. 74 alin. (1) lit. f) din Legea 
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată cu 
modificările ulterioare, în vederea efectuării de verificări faţă de domnul 
FIRĂNESCU CORNEL LUCIAN, procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Giurgiu. 

 


