el
rs
o

an

Nr.

es

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

628.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
DECRETE
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
2
629.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
2
630.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
2
631.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
3
632.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
3
633.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
3
634.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
4
635.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
4
636.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
4
637.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
5
638.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
5
639.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
5
640.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
6
641.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
6
642.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
6
643.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
7
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
7
644.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
7
645.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
8
646.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător ............................
8
647.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
8
648.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
9
649.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
9
650.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
9
651.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
10
652.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
10
653.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
10
654.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
11
655.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
11
656.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
11
657.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
12
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
12
658.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
12
659.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
13
660.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
13
661.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
13
662.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
14
663.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
14
664.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
14
665.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
15
666.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
15
667.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
15
668.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
16
669.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
16
670.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
16
671.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
17
672.
— Decret pentru numirea unui procuror ..............................
— Decret pentru numirea unui judecător..............................
17
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

D

581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.

Pagina

or

SUMAR
Nr.

Marți, 1 iulie 2008

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 490

Pagina
17
18
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 490/1.VII.2008

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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Jîrghiuță F. Anamaria se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Bistrița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 581.
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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. 522 din
5 iunie 2008,

us

iv

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Neculai M. Maria Alina se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Botoșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

es

tin

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 582.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Moldovan T. Daniela Anca se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Gherla.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 583.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Alunaru D. Cristian Claudiu se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Ineu.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 584.
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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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Aionese M. Nadia se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Reșița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 585.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Lixandru I. Dan se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 586.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Duțu A. Nicoleta Laura se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Petroșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 587.
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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. 522 din
5 iunie 2008,
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in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Hanu M. Magdalena se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 588.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Dumitrescu D. Dumitru Paul se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Târgu Mureș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 589.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Curelea I. Alina Daniela se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Reșița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Capota P. Marius Pavel se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Beiuș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 591.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Făgărășan M. Mariana se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Târgu Mureș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 592.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Macovei I. Adina Eugenia se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Fetești.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:

ex

cl

us

Articol unic. — Curelea I. Adrian se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Băilești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

es

tin

at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 594.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Adam O. Raluca se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Chișineu-Criș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 595.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Tentiuc N. Ellzica Elena se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Brăila.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 596.
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DECRET
pentru numirea unui judecător
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rm
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g
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ite

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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

in

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

ex

cl

us

Articol unic. — Tocan H. Horia Ovidiu se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Gherla.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D

es

tin

at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 597.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Buz U. Adrian Daniel se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Zalău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 598.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Popa F. Florin Viorel se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Zalău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 599.
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DECRET
pentru numirea unui judecător
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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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

in

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

ex

cl

us

Articol unic. — Safta C. Doina se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

es

tin

at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 600.

D

8

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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Cazan D. Dumitriela Rodica se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Dej.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 601.
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. 490/1.VII.2008
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Alecxandru I. Ileana se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 602.

a

pe

rs
o

DECRET
pentru numirea unui judecător
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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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

in

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

ex
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us

Articol unic. — Bajmatără C. Constantin Ion se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Hațeg.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D

es

tin

at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 603.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Crețu L. Andrea se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Târnăveni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 604.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Măciucă S. Cristina se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Botoșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 605.

a
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DECRET
pentru numirea unui judecător

fo

rm

ăr

ii
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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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

in

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

ex

cl

us

Articol unic. — Drulă M. Anca se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Moldova Nouă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

es
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at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 606.

D
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Bosoc V. Samir se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Botoșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 607.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Cimpoiașu-Tanislav N. Carmen Andreea se numește în
funcția de judecător la Judecătoria Moinești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 608.
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DECRET
pentru numirea unui judecător
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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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

in

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

ex

cl

us

Articol unic. — Voineag B. Eugenia se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D
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at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 609.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Cioară M. Mihaela se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Șimleu Silvaniei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 610.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Marin A. Vasile Bogdan se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Vatra Dornei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 611.

a
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DECRET
pentru numirea unui judecător
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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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

in

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

ex
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us

Articol unic. — Popescu N. Nicoleta Mihaela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Moldova Nouă.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

es
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at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 612.

D
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Oțel G. Daniel se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Târnăveni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 613.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Oprica I. Oana Cristina se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or

fiz
i

ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 614.
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DECRET
pentru numirea unui judecător
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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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

in

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

ex
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Articol unic. — Siko V. Laszlo Csaba se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Târnăveni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 615.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Șerban N. Nicolae se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Brăila.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 616.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Andrei T. Anca Lucia se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Toplița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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or
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ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 617.
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DECRET
pentru numirea unui judecător
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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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Mihai I. Cătălin Constantin se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Târgu Secuiesc.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 618.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Costin I. Florian se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Tulcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 619.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Tălpășanu A. Lavinia se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Făurei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:

ex

cl

us

Articol unic. — Voinescu I. Mădălina Lelia se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Tulcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 621.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Stoica A. Daniela Marilena se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Podu Turcului.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 622.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Florea M. Marinel Dumitru se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Târgu Lăpuș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 623.
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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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Coarnă S. Cristina se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Miercurea-Ciuc.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 624.
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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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Pop-Pușcaș T. Teodora Loredana se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Dragomirești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 625.
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. 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Bugarsky D. Ivan Endre se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Vatra Dornei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Oana P. Adina se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Moinești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 627.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Melnic L. Laurențiu Sorin se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 628.
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) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Dominte G. Ciprian Vasile se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 629.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Majeri D. Adrian Ștefan se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 630.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Marcău V. Cătălin Antonius se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 631.
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) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. – Dărângă M. Ioana Codruța se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

el
an

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 632.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Foca V. Marilena se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 633.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Enache G. Simona se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 634.
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) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Mihai L. Delia se numește în funcția de procuror la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Brașov.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Donici G. Viorel se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 636.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Ștefănescu N. Irina Cristina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 637.
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) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Vancu V. Laura Monica se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Țuca M. Simona se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 639.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Căpeț I. Iuliana Carmen se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Severin.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 640.
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) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Brînzei I. Florina se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bozovici.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Ivanovici C. Viorica se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 642.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Giuroiu I. Laurențiu Ioan se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 643.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Petrovici I. Anita Cristina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Maleș Z. Isabela Clara se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 645.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Croitoru D. Traian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 646.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Oltean V. Mihaela Diana se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,

iv

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Dobrea T. Laura se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 648.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Zotta V. Gabriela se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 649.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Mitric G. Daniel Cătălin se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Dobre E. Ana Elena se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 651.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Cotrău V. Maria se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 652.
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) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Lăzărescu S. Alexandru Narcis se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Pena I. Marian Dan se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu.
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es

tin

at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 654.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Vlădescu D. Sorin se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 655.
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. 490/1.VII.2008
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Ionescu Valentina se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Aldea E. Adrian se numește în funcția de procuror la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 657.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Bulgăr R. Octavia Raluca se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 658.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Donea A. Silviu Nicolae se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 659.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,

in

Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Palaghiea N. Laurențiu Marian se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Tarcea D. Ruxandra se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 661.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Butnaru N. Andreea-Anca se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Dragu I. Atena se numește în funcția de procuror la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Salonta.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 663.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Rîmbu M. Mihaela Tereza se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Marian I. Gabriela Nicoleta se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Marinescu C. Lucian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Dumitrescu D. Marilena se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doseanu G. Loredana Steliana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Scurtu A. Alexe se numește în funcția de procuror la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Găești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 669.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Mehedințu I. Victoria se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Ungureanu I. Marius Cosmin se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Horezu.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) 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. 522 din
5 iunie 2008,
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Articol unic. — Prioteasa E. Antonia se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
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