Secţie Procurori
Ordinea de zi soluţionată din 25.04.2018
Punctul 1

8522/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8522/24.04.2018 privind încetarea măsurii
suspendării din funcţie a doamnei Nestea Antoneta Elena, procuror în cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalul Călăraşi, dispusă prin hotărârea nr. 546/31.07.2017 a Secţiei pentru
procurori, ca urmare a soluţionării recursului formulat împotriva hotărârii nr. 8P din
28.06.2017 a Secţiei pentru procurori în materie disciplinară.
Soluţie

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea
măsurii suspendării din funcţie a doamnei NESTEA ANTONETA ELENA, procuror
în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, dispusă prin Hotărârea nr.
546/31.07.2017 a Secţiei pentru procurori, ca urmare a soluţionării recursului
declarat împotriva Hotărârii nr. 8P/28.06.2017 a Secţiei pentru procurori în materie
disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de
23.04.2018.
Hotărârea nr. 211
Punctul 2

8311/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7644/2018 privind solicitarea de prelungire a
detaşării domnului ILIE TIBERIUS MOLDOVAN, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, în cadrul misiunii EUCAP SOMALIA.
Soluţie

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea
solicitării de prelungire a detaşării în cadrul misiunii EUCAP SOMALIA pe postul
de „Institutional Adviser” a domnului MOLDOVAN ILIE TIBERIUS, procuror la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Hotărârea nr. 212
Punctul 3

8565/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8269/2018 privind cererea formulată de către
doamna procuror PANĂ ANA - MARIA de încetare a activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Soluţie

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea
activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
1

Organizată şi Terorism - structura centrală, a doamnei procuror PANĂ ANA MARIA,
începând cu data de 15.05.2018 şi revenirea acesteia la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti (unitate de parchet de la care provine), începând
cu aceeaşi dată.
Hotărârea nr. 213
Punctul 4

8569/2018

Solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie nr.1114/C/2018.
Soluţie

Interpretarea punctului 5 din dispozitivul Hotărârii nr.686/31.10.2017 a Secţiei
pentru procurori se realizează în concordanţă cu argumentele din motivarea
acesteia respectiv: „În ceea ce priveşte observaţiile formulate vizând Secţiunea
Calitatea actelor procesuale si procedurale, raportat la situaţia achitărilor în
perioada 2016-2017, Secţia pentru procurori apreciază că acestea sunt întemeiate,
considerând oportună efectuarea unui control, în termen de 6 luni, la Secţia
judiciară, care să vizeze o analiză detaliată a situaţiei achitărilor definitive în
perioada 2016 - primul semestru din 2017, în raport de data sesizării primei instanţe
şi momentul pronunţării soluţiei definitive” - (fila 30 din Hotărâre) precum şi a
celorlalte aspecte referitoare la activitatea Secţiei judiciare reflectate în Hotărârea
Secţiei pentru procurori.
Hotărârea nr. 214
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