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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Chiruță M. Mihaela Andreea se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Bicaz.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 11 ianuarie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

iv

Președintele României d e c r e t e a z ă:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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Articol unic. — Doamna Duțulescu A. Mihaela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Satu Mare.
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București, 11 ianuarie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Bărgan C. Mihaela Claudia se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Toma I. Ana Maria se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Vaslui.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Irimia Ș. Mirela se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Urziceni.
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București, 11 ianuarie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Hamciuc I. Daniela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Dej.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Miheț V. Daria Isabela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Giurgiu.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Gogescu G. Paraschiva Nina se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Giurgiu.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Lazăr I. Iulia Elena se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Oltenița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Lărgan N. Lucia Maria se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Dej.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Bouleanu F. Ionela Claudia se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Brăila.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Florescu M. Cristina Maria se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Buzău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Arsenie N. Liana Nicoleta se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Zimnicea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Dumitrescu C. Ioana Amalia se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Caransebeș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Chifan V. Gabriel se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Oradea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Carpen M. Raluca Ioana se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Brăila.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Budan Carmen Nicoleta se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Hunedoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Băncilă Gh. Andrei Dorin se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Bistrița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 117.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Butoeru Niculescu E. Oana se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Brezoi.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

or
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ce

București, 11 ianuarie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Iordache A. Cosmin Adrian se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

es

tin

București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 119.

D

8

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Nica G. George se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 120.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Nițescu L. Maria Simona se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:

at

ex

cl

us

iv

Articol unic. — Domnul Dumitrescu D. N. Mihai se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

D
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 122.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Voiculescu C. Mădălina Amelia se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 123.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ionescu N. Ruxandra Antoaneta se numește în
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

or
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 124.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliului Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Mihai C. Delia Maria se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

es
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 125.

D
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Badea N. Dan Gabriel se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 126.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Marcu C. Ionuț se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

or
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 127.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Munteanu I. Monica Maria se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

D
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 128.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Gherghe S. Vicențiu Răzvan se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 129.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Nistorică Gh. Iulia Elena se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

or
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 130.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Neagoe V. Vlad Mihai se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

es
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 131.

D
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ștefan I. Valentin Cristian se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 132.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 32/16.I.2008
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Neagoe V. Claudiu Victor se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Ivan C. Cătălin Marcel se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

D
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 134.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Man I. Ciprian Florentin se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 135.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 32/16.I.2008
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Doamna Dieac A. Ana Raluca se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 136.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă :
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Articol unic. — Domnul Ghiță C. Ciprian Alexandru se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 137.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Domnul Năvădaru D. Mădălin Ionuț se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 138.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Domnul Coman N. Remus Nicolae se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă :
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Articol unic. — Domnul Muntean Adrian Valentin se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
Nr. 140.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Radu V. Cristina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 11 ianuarie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Iana N. Adrian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 899 din
13 decembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Paicu N. Jilavu Emilia Ioana se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 11 ianuarie 2008.
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