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ROMÂNIA 
Consiliul Superior al Magistraturii 
https://www.csm1909.ro 

 

Secţie Procurori 
Ordinea de zi soluţionată din 10.10.2017 

Punctul 1 20588/2017 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19415/2017 privind numirea domnului 
GEORGESCU FLORIN ŞTEFAN - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, în funcţia 
de procuror şef secţie judiciară la aceeaşi unitate. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în 
funcţia de procuror şef  Secţie judiciară în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mureş a domnului procuror GEORGESCU FLORIN ŞTEFAN, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 11.10.2017. 

Hotărârea nr. 672 

Punctul 2 20376/2017 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16065/2017 privind cererea de reîncadrare în 
funcţia de procuror a domnului BOTEZ GHEORGHE DAN, fost procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Teleorman. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat îndeplinite condiţiile 
prevăzute de lege pentru reîncadrarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Teleorman, a domnului BOTEZ GHEORGHE DAN, fost procuror în cadrul acestei unităţi de parchet, însă 
nu recomandă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii reîncadrarea în funcţia de procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman, a domnului BOTEZ GHEORGHE DAN. 

Hotărârea nr. 673 

https://www.csm1909.ro/
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000358308&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000002843
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000795411
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000358096&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000002843
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000795414
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Punctul 3 20605/2017 
CONTINUARE ACTIVITATE: 

1)  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20330/2017 privind cererea formulată de domnul 
CITIRIGĂ EUGEN, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Topliţa. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât continuarea activităţii la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Topliţa (unitate de parchet de la care provine) a domnului procuror 
CITIRIGĂ EUGEN, după încetarea mandatului în funcţia de prim procuror la această unitate de parchet, 
începând cu data de 01.01.2018. 

Hotărârea nr. 674 

Punctul 4 20779/2017 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20639/2017 privind cererea formulată de către 
doamna procuror SIMA MĂDĂLINA CRISTINA, de încetare a activităţii la Direcţia Naţională 
Anticorupţie şi revenire la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât  încetarea activităţii la Direcţia 
Naţională Anticorupţie - nivel central, a doamnei procuror SIMA MĂDĂLINA CRISTINA,   începând cu 
data de 16.10.2017 şi revenirea acesteia la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 
(unitate de parchet de la care provine),   începând cu aceeaşi dată. 

  

Hotărârea nr. 675 

Punctul 5 20805/2017 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20702/2017 privind avizarea numirii la Direcţia 
Naţională Anticorupţie a procurorilor declaraţi admişi la interviul din data de 2 octombrie 
2017. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Direcţia 
Naţională Anticorupţie a următorilor procurori declaraţi admişi la interviul din data de 02.10.2017: 

Nr. 
Crt. 

   

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000358325&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000002843
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000795416
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000358499&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000002843
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000795418
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000358525&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000002843
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1. domnul DRĂGULESCU MARIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti   

2. domnul IONESCU RADU FLORIN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti   

3. doamna LĂNCRĂNJAN ALEXANDRA CARMEN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti   

4. domnul NĂTĂVALĂ CORNELIU IULIU, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti   

5. domnul POTERAŞU ALIN EDUARD, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 
2 Bucureşti   

6. domnul ŞERBĂNOIU EUSEBIU OCTAVIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti   

7. domnul VOLINTIRU DĂNUŢ, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova   

Hotărârea nr. 676 

Punctul 6 20794/2017 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20200/2017 privind solicitarea domnului 
POSTOLACHE FLORIN - NICOLAE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Covasna, delegat în funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, 
de exprimare a acordului cu privire la eventuala detaşare pentru ocuparea funcţiei de "Senior 
Human Rights/Legal Adviser" în cadrul OSCE- Misiunea OSCE din Kosovo. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii  nu şi-a exprimat avizul în vederea 
eventualei detaşări pentru ocuparea funcţiei de "Senior Human Rights/Legal Adviser" în cadrul OSCE- 
Misiunea OSCE din Kosovo a domnului POSTOLACHE FLORIN - NICOLAE, procuror în cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Covasna, delegat în funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Brașov. 

Hotărârea nr. 677 

Punctul 7 21141/2017 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 având ca obiect „eficienţa managerială 
şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea 
structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi respectarea normelor 
procedurale şi regulamentelor de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate din 
cadrul parchetului vizat”. 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000795419
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000358514&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000002843
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000795415
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000358861&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000002843
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Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi a 
şedinţei, a stabilit următorul calendar pentru invitarea în vederea susţinerii punctului de vedere asupra 
Raportului Inspecției Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017 având ca obiect „eficienţa managerială şi 
modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea structurii 
centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi respectarea normelor procedurale şi 
regulamentelor de către procurori şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat”, a 
următorilor procurori: 

- doamna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef  al Direcţiei Naţinale Anticorupţie - vineri, 13.10.2017, ora 
10:00; 

- domnul procuror Gheorghe Stan, inspector  şef adjunct  al Inspecţiei Judiciare – luni, 16.10.2017, ora 
10:00; 

- doamna procuror inspector Elena Rădescu, coordonatorul echipei de control - luni, 16.10.2017, ora 
12:00. 
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