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Ordinea de zi 

 

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

SECŢIA PENTRU PROCURORI 
Ordinea de zi din 31 august 2021, ora: 10:00 

 

Punctul 111279/2021 - NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 

1. Propunerea de reînvestire a doamnei STOINA MARIA-CAMELIA în funcţia de procuror şef al 
Serviciului de cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională din cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (9950/2021) 

  

2. Propunerea de reînvestire a doamnei MĂNDICĂ RAMONA în funcţia de procuror şef Secţie urmărire 
penalăla Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea (11870/2021) 

 

Punctul 215976/2021 - DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 

1.Propunerea de delegare în funcţia de procuror şef al Biroului teritorial Bistriţa-Năsăud din cadrul 
Serviciului teritorial Cluj al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism a domnului VASILE CIPRIAN SÂRB, procuror în cadrul acestei structuri specializate 
(14559/2021) 

  

2. Propunerea de delegare în funcţia de procuror şef al Biroului teritorial Sibiu din cadrul Serviciului 
teritorial Alba-Iulia al  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  a 
domnului GHEORGHE - PETRU SAVA,  procuror în cadrul acestei structuri specializate (15915/2021) 

  

3. Propunerea de delegare în funcţia de procuror şef secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Vaslui a doamnei RUJA ALICE-DIANA, procuror în cadrul aceleiaşi unităţi de 
parchet (16451/2021) 
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4. Propunerea de delegare în funcţia de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Arad a doamnei AILIOAIE ANDREEA ALEXANDRA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Arad (16684/2021) 

  

5. Propunerea de delegare în funcţia de procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Giurgiu a domnului NUŢU TIBERIU-GEORGE, procuror în cadrul aceleiaşi unităţi de 
parchet (16819/2021) 

  

6. Propunerea de delegare în funcţia de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Cluj Napoca a doamnei PAPUC MĂDĂLINA DIANA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Cluj Napoca 

 

Punctul 315983/2021 - PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE 

1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Videle a domnului MĂMĂLIGAN GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti (15321/2021) 

  

2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de prim-procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Moldova Nouă a domnului DOBRE MIHAI ALEXANDRU, procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Arad (16201/2021) 

  

3. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de prim-procuror adjunct la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti a domnului BORJOG EDUARD-DANIEL, procuror în cadrul aceluiaşi parchet 
(16319/2021) 

  

4. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Ialomiţa a doamnei COMAN CRISTINA, procuror în cadrul aceluiaşi parchet 
(16246/2021) 
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5. Propunerea de prelungire a delegării domnului procuror DRĂGULESCU MARIAN în funcţia de 
procuror şef  al Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni asimilate 
infracţiunilor de corupţie din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de 
corupţie a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (16612/2021) 

  

6. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de prim-procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Ineu a domnului procuror RUSU SILVIU FLORIN, procuror la aceeaşi unitate de 
parchet (16689/2021) 

  

7. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de procuror şef urmărire penală la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Galaţi a doamnei procuror GURZU MIHAELA LILIANA, procuror la aceeaşi unitate de 
parchet (16713/2021) 

 

Punctul 417087/2021 - DELEGARE/PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE EXECUŢIE 

1. Propunerea de delegare în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare a 
domnului CÎMPEAN MIRCEA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara (15688/2021) 

  

2. Propunerea de delegare în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni, 
a domnului GHIVNICI MARIUS VASILE procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău 

  

3. Propunerea de delegare în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia, a 
domnului TUDOR IONUŢ DANIEL procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș 

 

Punctul 516966/2021 - CONTINUARE ACTIVITATE 

1.  Cererea formulată de doamna PAMFIL MIHAELA LAURA, procuror general adjunct la Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, de continuare a activităţii la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi 
la expirarea mandatului funcţiei de conducere (14430/2021) 
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2. Cererea formulată de domnul CHIFAN VASILE, procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Iaşi, de continuare a activităţii la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi la expirarea 
mandatului funcţiei de conducere (15989/2021) 

 

Punctul 617086/2021 - AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII 

Solicitarea ministrului justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi 
unităţilor subordonate (16453/2021) 

 

Punctul 717209/2021 - PLÂNGERE PREALABILĂ: 

Plângerea prealabilă formulată de doamna NEDELCU ANA-MARIA, procuror în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura centrală, împotriva 
Hotărârii nr. 720/13.07.2021 a Secţiei pentru procurori 
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