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Secţie Procurori 
Ordinea de zi soluţionată din 06.11.2018 

Punctul 1 21650/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a următoarelor propuneri privind: 

1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ALDEA 
CRISTINA, procuror  la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 

2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIUCIUMIŞ GEORGICA, 
prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, începând cu data de 
30.11.2018. 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna ALDEA CRISTINA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

Parchetul de pe lângă Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna CIUCIUMIŞ GEORGICA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Brăila 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna VÎJÎIAC GABRIELA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Buzău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna NAN FLORICA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul procuror militar 
DIACONEASA VLADIMIR 

Procuror militar  la Parchetul MIlitar de pe lângă 
Tribunalul MIlitar Timişoara 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul procuror militar CHIFAN 
SILVIU GHIOCEL 

Procuror militar  la Parchetul MIlitar de pe lângă 
Tribunalul MIlitar Iaşi 

Parchetul de pe lângă Judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul BORŞ MIRCEA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi 
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3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VÎJÎIAC GABRIELA,  procuror 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău,  începând cu data de 01.12.2018. 
  

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NAN FLORICA,  procuror 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 
  

5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DIACONEASA VLADIMIR, 
procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul  Militar Timişoara, 
delegat în funcţia de procuror militar şef al Serviciului de urmărire penală şi judiciar 
din cadrul Secţiei Parchetelor Militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
  

6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CHIFAN SILVIU GHIOCEL, 
procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul  Militar Iaşi. 
  

7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 31.12.2018, a 
domnului BORŞ MIRCEA,  procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, 
delegat în funcţia de procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Iaşi. 
Hotărârea nr. 659 

  

Hotărârea nr. 660 

  

Hotărârea nr. 661 

  

Hotărârea nr. 662 

  

Hotărârea nr. 663 

  

Hotărârea nr. 664 

  

Hotărârea nr. 665 

Punctul 2 19786/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871090
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871091
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Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de doamna MARIANA 
ALEXANDRU de reîncadrare în funcţia de procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii  a constatat că nu 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru reîncadrarea în funcţia de 
procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei MARIANA 
ALEXANDRU.  
  

  

Hotărârea nr. 666 

Punctul 3 22388/2018 
MENTINERE IN FUNCŢIE 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21927/2018 privind cererea formulată de domnul 
procuror CONSTANTINESCU DAN de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, prin care 
solicită menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 66 de ani. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului CONSTANTINESCU DAN, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, după împlinirea vârstei 
de 66 de ani, începând cu data de 05.02.2019, până la data de 05.02.2020. 
Hotărârea nr. 667 

Punctul 4 21782/2018 
CONTINUARE ACTIVITATE 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20461/2018 privind cererea formulată de către 
domnul DINCĂ MIHAI, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, 
de  continuare a activităţii într-o funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Dâmboviţa, după expirarea mandatului fucţiei de conducere. 

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21564/2018 privind cererea formulată de către 
doamna FILIP CAMELIA ELENA, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz, 
de  continuare a activităţii într-o funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, 
după expirarea mandatului fucţiei de conducere. 

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.18500/2018 privind cererea formulată de către 
domnul PETRESCU IONUŢ AURAŞ, prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focşani, 
de  continuare a activităţii într-o funcţie de execuţie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sau Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti.  

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871099
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1.Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţaa domnului 
DINCĂ MIHAI  la încetarea mandatului în funcţia de prim procuror la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Dâmboviţa,  începând cu data de 01.01.2019,. 
  

2. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti  (unitate de 
parchet de la care provine) a doamnei procuror FILIP CAMELIA ELENA la încetarea 
mandatului în funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Bicaz,  începând cu data de 01.01.2019. 
  

3. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti 
(unitate de parchet de la care provine) a domnului PETRESCU IONUŢ AURAŞ  la 
încetarea mandatului în funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Focşani,  începând cu data de 15.07.2019. 
Hotărârea nr. 668 

  

Hotărârea nr. 669 

  

Hotărârea nr. 670 

Punctul 5 22453/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21390/2018 privind cererea formulată de către 
domnul procuror COJOCARU GEORGE DANIEL de încetare a activităţii la Direcţia Naţională 
Anticorupţie şi continuare a activităţii la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii formulate de către domnul procuror COJOCARU GEORGE DANIEL de 
încetare a activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie şi continuare a activităţii la 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Hotărârea nr. 671 

Punctul 6 22287/2018 
ÎNCETARE DELEGARE 

Notă privind solicitarea conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu de încetare a delegării 
domnului procuror MARIN TIBERIU BOGDAN. (21741/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871100
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871101
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871102
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386899&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000003126
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Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
delegării la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploieşti, începând cu data de 
15.11.2018, a domnului MARIN TIBERIU BOGDAN, procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Giurgiu. 
Hotărârea nr. 672 

Punctul 7 22252/2018 
RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21368/2018 privind cererea doamnei procuror LAURA 
CODRUŢA KOVESI de recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii formulate de doamna LAURA CODRUŢA KOVESI, procuror în cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - 
Biroul teritorial Sibiu, în prezent delegată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie - Serviciul îndrumare şi control, de  recunoaştere a gradului 
profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
Hotărârea nr. 673 

Punctul 8 22288/2018 
MODIFICARE HOTARÂRE 

1. Notă privind solicitarea conducerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu de modificare a 
Hotărârii 545/23.10.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
(20309/2018) 

  

2. Nota privind solicitarea conducerii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova de modificare a 
Hotărârii nr. 595/23.10.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
(20321/2018) 

  

Soluţie 

1.Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
modificarea Hotărârii 545/23.10.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii, în sensul ca transferul domnului procuror PĂIUŞI MARIUS 
TEODOR, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu la Parchetul de pe lângă 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871104
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386698&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000003126
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871105
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386734&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000003126
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Tribunalul Bucureşti, să opereze începând cu data de 14.01.2019 în loc de 
01.12.2018. 
  

2. Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
modificarea Hotărârii 595/23.10.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii, în sensul ca transferul doamnei procuror RĂDULESCU 
CAMELIA CRISTINA, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, să opereze începând cu data de 14.01.2019 
în loc de 01.12.2018. 
Hotărârea nr. 674 

  

Hotărârea nr. 675 

Punctul 9 22401/2018 
AVIZE DE MODIFICARE A STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea statelor de funcţii şi personal ale 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetelor de pe lângă curţile de apel, 
tribunale şi judecătorii. (21942/DRUO/2018) 

  

  

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetelor de pe lângă 
curţile de apel, tribunale şi judecătorii,  prin redistribuirea următoarelor posturi, ca 
urmare a intrării în vigoare a Legii nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Parchetul de unde se redistribuie Nr. 
posturi 

Postul 
actual 

Postul 
transformat 

1 Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia 1 grefier               - 

2 Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești 1 procuror procuror șef secție 

3 Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița 1 procuror procuror șef secție 
adjunct 

4 Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede 1 procuror                - 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871106
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871107
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386847&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000003126
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5 Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea 1 grefier 
arhivar 

grefier șef secție 

6 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj 1 procuror                - 

7 Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia 1 procuror                  - 

8 Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea 1 grefier                  - 

9 Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești 1 procuror                  - 

10 Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești 1 procuror                  - 

11 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați 1 procuror                  - 

12 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați 1 grefier                  - 

13 Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani 1 procuror                  - 

14 Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei 1 procuror                  - 

15 Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor 1 grefier                  - 

16 Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Câmpulung 

1 procuror                  - 

17 Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Pitești 

1 grefier                  - 

18 Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Pătârlagele 

1 procuror                  - 

19 Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova 1 grefier                  - 

20 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava 1 procuror                  - 

21 Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Reghin 

1 procuror                  - 

22 Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Caransebeș 

1 grefier                  - 
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23 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică 

1 procuror                  - 

24 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică 

1 grefier                  - 

25 Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și 
Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică 

1 șofer                  - 

Hotărârea nr. 676 

Punctul 10 22210/2018 
Punct de vedere în legătură cu situaţia unor ordine de delegare a procurorilor emise de 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
(21934/DL/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit 
punctele de vedere ale Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios şi Direcţiei 
resurse umane şi organizare. 

Punctul 11 22334/2018 
Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21776/2018 privind suspendarea din funcţie 
a doamnei SÎRBOIU CARMEN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu 
Severin, în temeiul art.65 ind.1 alin.(2) din Legea nr.303/2004. 

Soluţie 

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât suspendarea din funcţia de procuror a doamnei  SÎRBOIU CARMEN, 
începând cu data de 06.11.2018,  ca urmare a exercitării contestaţiei împotriva 
Hotărârii nr. 964 din 11.10.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin 
care s-a propus eliberarea din funcția de procuror a acesteia.  
Hotărârea nr. 677 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000871108
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386656&DepartmentId=13&MeetingId=1154000000003126
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