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ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU PROCURORI 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 20 NOIEMBRIE 2018 ORA 10:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 23586/2018 NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE: 

1. Notă privind numirea procurorilor OANĂ-STĂNCELE DIANA CORINA 
şi MATEI ADRIAN GEORGE  în funcţii de conducere în cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 
  
2. Notă privind numirea doamnei procuror RICU CARMEN SIMONA în funcţia 
de procuror şef al Serviciului de reprezentare la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie din cadrul Secţiei judiciare penale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

2. 23585/2018 DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de delegare a doamnei ALBU GABRIELA VASILICA, procuror în 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - nivel central, în funcţia de procuror şef 
al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze de corupţie din cadrul 
Secţiei de combatere a corupţiei a Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  
  
2. Propunerea de delegare a domnului STRÂMBEI MARIUS CĂTĂLIN, procuror 
militar în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, în 
funcţia de procuror militar în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
  
3. Propunerea de delegare a domnului PATĂ DANIEL MARIUS, procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni,   în funcţia de procuror şef al 
Serviciului de combatere a corupţiei la nivel înalt din cadrul Secţiei de 
combatere a corupţiei  în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 
  
4. Propunerea de delegare a domnului BĂLAN LIVIU, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova,   în funcţia de procuror 
în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova. 
  
5. Prelungirea delegarii domnului Dogeanu Cristi Marius, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş, în funcţia 
de prim procuror al aceluiaşi parchet. 
  
6. Prelungirea delegarii domnului Meszaros Robert Sebastian, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, în 
funcţia de prim procuror al aceluiaşi parchet 
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7. Propunerea de delegare a doamnei Dobre Gabriela, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova, în funcţia de procuror şef 
secţie judiciară la aceeaşi unitate de parchet. 
  
8. Propunerea de prelungire a delegării domnului Brăilă Georgel, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti, în funcţia de 
prim procuror la aceeaşi unitate de parchet. 
  
9. Propunerea de prelungire a delegării  doamnei Neacşu Gabriela, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ, în funcţia 
de prim procuror la aceeaşi unitate de parchet 
  
10. Propunerea de delegare a doamnei Fuioagă Alina Mihaela , 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamţ, în funcţia de prim 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuşi şi încetarea 
delegării domnului procuror Aisăchioaiei Vasile, în aceeaşi funcţie.  
  
11. Propunerea de delegare a domnului  Colţ Mihail, procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, în funcţia de prim procuror 
adjunct la aceeaşi unitate de parchet, începând cu data de 
16.01.2019. 
  
12. Propunerea de delegare a doamnei Iftode Corina, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, în funcţia de prim procuror 
adjunct la aceeaşi unitate de parchet, începând cu data de 
16.01.2019.  
  
13. Propunerea de delegare a domnului  Pîrcălăbescu Nicolae, 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, în funcţia de 
prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu, începând 
cu data de 12.12.2018. 
  
14. Solicitările de delegare a domnului COTOARĂ VALENTIN în 
funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a traficului de 
droguri, a doamnei PÂŢU OANA DANIELA în funcţia de procuror şef 
al Serviciului de combatere a traficului intern de droguri din cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism şi de încetare a delegării doamnei Pâţu Oana Daniela din 
funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei de combatere a traficului de 
droguri. 
  
15. Propunerea de delegare a domnului VOICU BOGDAN FELICIAN 
în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a traficului de 
droguri din cadrul Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 
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16. Notă privind propunerea de delegare a domnului procuror militar CULEA 
CLAUDIU ŞTEFAN de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Sectia parchetelor militare in functia de procuror militar sef al 
Serviciului de urmarire penala si judiciar din cadrul aceleiasi sectii. 

3. 23590/2018 ÎNCETĂRI DELEGĂRI: 

1. Notă privind încetarea delegării domnului procuror Irimie Ioan în 
funcţia de procuror şef al Secţiei judiciare la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Sibiu. 
  
2. Notă privind încetarea delegării domnului procuror Ursulescu 
Nicolae Cristian în funcţia de procuror şef secţie urmărire penală la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău. 
  
3. Notă privind încetarea delegării domnului procuror Gârbea 
Gheorghe în funcţia de procuror general adjunct al Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Ploieşti şi a domnului procuror Stasie Eduard 
Cristian în funcţia de procuror şef secţie urmărire penală la Parchetul 
de pe lângă Tribunalul Prahova . 

4. 23635/2018 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna  DOBRESCU IZABELLA 
CARMEN 

Procuror  în cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 

Parchet de pe lângă Curtea de Apel  
Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată 
de  domnul PAMFIL CONSTANTIN 
MUGUREL 

Procuror şef Secţie urmărire 
penală la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Alba Iulia 

Parchet de pe lângă Tribunal 
Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată 
de  domnul MOLDOVAN NICOLAE 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Cluj 

5. 23587/2018 CONTINUARE DE ACTIVITATE: 

1. Cererea formulată de domnul Eugen Păun, prim procuror la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, de continuare a 
activităţii la expirarea mandatului funcţiei de conducere, la aceeaşi 
unitate de parchet. 
  
2. Cererea formulată de doamna Barbu Camelia Liliana, prim procuror 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, de continuare a 
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activităţii la expirarea mandatului funcţiei de conducere, la aceeaşi 
unitate de parchet. 
  
3. Cererea formulată de doamna Filip Mihaela Gabriela, prim procuror 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, de continuare a 
activităţii la expirarea mandatului funcţiei de conducere, la aceeaşi 
unitate de parchet. 
  
4. Cererea formulată de doamna Breteanu (fostă Malincenco) Adina, 
procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, 
de continuare a activităţii la expirarea mandatului funcţiei de conducere, 
la aceeaşi unitate de parchet. 
  
5. Notă privind cererea domnului Rogoveanu Marin, prim procuror al Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj de continuare a activităţii la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul  Dolj, ca urmare a încetării mandatului de conducere. 

6. 23588/2018 ÎNCETARE ACTIVITATE: 

1. Notă privind cererea doamnei procuror Damian Carmen de încetare a 
activităţii la Direcţia Naţională Anticorupţie – nivel central şi continuarea activităţii 
la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
  
2. Notă privind cererea doamnei procuror Enache Simona de încetare a activităţii 
la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi 
continuarea activităţii la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.  

7. 23629/2018 Notă privind încetarea suspendării din funcţie a domnului Manache Florian, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roşiorii de Vede, ca urmare a 
achitării definitive  

8. 23022/2018 Raportul Inspecţiei Judiciare nr.7064/IJ/3143/DIJ/1753/DIP/2018, privind cererea 
de apărare a reputaţiei profesionale formulată de 172 magistraţi. 

9. 21255/2018 Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.17339/2018 privind 
modificările legislative referitoare la numirea procurorilor în cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 

 


