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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere
al Institutului Cultural Român
În temeiul art. 94 lit. c) și al art. 100 alin. (1) din Constituția României,
republicată, precum și al art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea Asociației Editorilor din România,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Grigore Arsene se numește în calitatea de membru
în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român, pentru un mandat de 4 ani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 5 februarie 2008.
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al Institutului Cultural Român
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În temeiul art. 94 lit. c) și al art. 100 alin. (1) din Constituția României,
republicată, precum și al art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din
România,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Octavian Lazăr Cosma se numește în calitatea de
membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român, pentru un mandat
de 4 ani.

București, 5 februarie 2008.
Nr. 210.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere
al Institutului Cultural Român
În temeiul art. 94 lit. c) și al art. 100 alin. (1) din Constituția României,
republicată, precum și al art. 6 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea Uniunii Artiștilor Plastici din România,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Dumitru Șerban se numește în calitatea de membru
în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român, pentru un mandat de 4 ani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 211.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea Drapelului de luptă
Batalionului 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa”
În temeiul prevederilor art. 92 și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea
drapelului de luptă marilor unități și unităților militare,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 3 Apărare
Antiaeriană „Potaissa”.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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În temeiul prevederilor art. 92 și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, precum și ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea
drapelului de luptă marilor unități și unităților militare,
având în vedere propunerea ministrului apărării,
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Articol unic. — Se acordă Drapelul de luptă Batalionului 469 Logistic
„Putna”.
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 213.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) și ale art. 100 din Constituția
României, republicată,
având în vedere propunerea Guvernului,
Președintele României d e c r e t e a z ă :
Articol unic. — Domnul Emil Rapcea se acreditează în calitatea de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Kazahstan,
Republica Kârgâzstan și în Republica Tadjikistan.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 214.
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 eliberarea din funcție a 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. 65 alin. (1) lit. b) și
alin. (2) 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,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 863 din
13 decembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Buliga Georgeta, procuror la Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Ploiești, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Popa Carmen Adriana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.
PREȘEDINTELE 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mecleuș Mihaela se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 217.
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Rugea Gabriela se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Dumitru Cristina Raluca se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 219.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Strătuță Florin Mihai se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 220.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Cîslariu Daniela se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 221.
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Articol unic. — Domnul Medregoniu Valeriu se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Popescu Leontina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 223.
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Olaru Constantin se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:

at

ex

cl

us

Articol unic. — Doamna Enea Alina Daniela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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Nr. 225.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Turtureanu Daniel se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Murgeni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 226.
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Iliescu Diana Mihaela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Cornea Laura Angela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia.
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 228.
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Iosifescu Răzvan Iulian se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 229.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Radu Iolanda Cristiana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Dobre Gabriela se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 231.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Dascălu Cristiana Andreia se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 232.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Angheni Adrian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Constanda Liliana Magdalena se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 234.
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Călinescu Victor se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 235.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Darie Mugurel Laurențiu George se numește în
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra-Neamț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

ce

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Luca Maria Luiza se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 237.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ceaușu Angela se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 238.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 104/11.II.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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ancu Ileana se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Articol unic. — Domnul Ianuș Emil Marius se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 240.

D

12

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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Chiorean Mihai Titus se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 241.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Iancu Adrian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Doamna Balint Simina Ioana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 243.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Șoica Duma Ioan Dorel se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 5 februarie 2008.
Nr. 244.
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Radu Simona Delia se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hațeg.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Articol unic. — Doamna Ulmet Dunăreanu Monica Cornelia se numește în
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
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București, 5 februarie 2008.
Nr. 246.
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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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Gherman Valeria se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Blaj.
PREȘEDINTELE 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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Constantinescu Monica Liana se numește în
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș
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. 33 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. 831 din
30 noiembrie 2007,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Domnul Bobin Florin Stelian se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc.
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P R E Ț U R I L E

publicațiilor legislative pentru anul 2008
— pe suport fizic —
Prețul
abonamentului
anual (lei)

Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative

Prețul
abonamentului
trimestrul I (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

Prețul
abonamentului
lunar (lei)

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

** Cu excepția numerelor bis de interes restrâns.

Prețurile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publicațiile Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ se pot efectua prin următoarele societăți de distribuție:

fiz
i

or

el

rs
o

an

 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
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 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
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tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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 PRESS EXPRES — S.R.L.
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 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
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 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

tin
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D

 ROESTA — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.
 MIMPEX — S.R.L.

 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.

— prin oficiile sale poștale
— prin toate filialele
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu, nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
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