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ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 24 IULIE 2018 ORA 11:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 14315/2018 CONCURSURI: 
 
Propunerile privind componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, a comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor şi a comisiei de examinare pentru susţinerea 
interviului la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 
organizat în perioada 10 iulie-30 octombrie 2018. 

2. 14317/2018 CONCURSURI: 
 
Propunerile privind componenţa comisiei de elaborare a subiectelor, a comisiei 
de soluţionare a contestaţiilor şi a comisiei de examinare pentru susţinerea 
interviului la concursul de admitere  în magistratură, organizat în perioada 10 
iulie-16 octombrie 2018. 

3. 14755/2018 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
Cererea domnului OLTEANU TUDOR, judecător cu grad profesional de curte 
de apel în cadrul Tribunalului Ialomiţa, de acordare a avizului anual pentru 
menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani.(14060/DRUO/2018) 

4. 14737/2018 

 

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă  Curtea de Apel 
 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
BĂDESCU VERONICA 

 Judecător la Curtea de Apel Piteşti 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
VALERIU-MIHAIL TERCEANU 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
CONSTANTINESCU GHEORGHE 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Olt 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
VASILIU MARIA 

Judecător la Tribunalul Neamţ 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna SĂBĂU 
DORINA 

Judecător la Tribunalul Hunedoara 

5. 14732/2018 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la nivelul Tribunalului Prahova. ( 2/14209/DRUO/2018) 
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2. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Tulcea. (13819/2018) 
  
3. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor de la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş. 
(14725/2018) 
  
4. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Alexandria. (12834/2018) 

6. 14734/2018 AVIZE STATE DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Piteşti. (14316/DRUO/2018) 
  
2. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Vâlcea şi 
Judecătoriei Topoloveni. (14319/DRUO/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


