cl

us

iv

at

tin

es

tu
ra

el

Pagina

an
rs
o

a

pe

— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror

ite

696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.

ii
g

2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9

Nr.

ăr
rm

in

fo

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

ex

DECRETE
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror
— Decret pentru numirea unui procuror

D

673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.

Pagina

or

SUMAR
Nr.

Marți, 1 iulie 2008

fiz
i

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

ce

PARTEA I

Anul 176 (XX) — Nr. 491

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
1.788/C. — Ordin al ministrului justiției pentru modificarea
Regulamentului privind condițiile de participare,
organizare și desfășurare a concursurilor pentru
ocuparea funcțiilor vacante de director general,
director general adjunct și director de direcție în cadrul
Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și
de director de unitate penitenciară, aprobat prin
Ordinul ministrului justiției nr. 3.493/C/2007 ..............

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

14–15

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 491/1.VII.2008

DECRETE
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 R. Marcela se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Băilești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 673.
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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:

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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Articol unic. — Couți V. Roxana Andreea se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Șomcuta Mare.
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 674.
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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. — Constantin G. Daniel se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 675.
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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. — Proșa V. Anda Mihaela se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 676.
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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. — Ungureanu P. Ion Cristinel se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 677.
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. — Cordoș A. Carmella Rozalia se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 678.
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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. — Ghidiu I. Liliana Maria se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 679.
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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. — Bradin G. Aurora se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 680.
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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. — Mocan G. Loredana Felicia se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 681.
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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. — Vîrlan D. Valeria se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiori de Vede.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 682.
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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. — Cozma E. Tiberiu se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 683.
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. — Palaghia T. Claudia Monica se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 684.
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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. — Tomas G. Lucian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 685.
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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. — Tudorache G. Marian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 686.
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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. — Oreviceanu I. Gianina se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 687.
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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. — Ioniță C. Constantin se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 688.
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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. — Brîndea T. Dan Eugen se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 689.
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. — Șerban F. Irina se numește în funcția de procuror la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 690.
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. — Tofan G. Florinela se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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or
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ce

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 691.
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DECRET
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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
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Președintele României d e c r e t e a z ă:
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Articol unic. — Vintilă N. Liliana se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

es

tin

at

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 692.

D
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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. — Crîșmaru M. Ana Marie se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Moinești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 693.
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. — Dragotă N. Andreea se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 694.
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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. — Poane C. Carmen Nela se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 695.
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. — Liloiu I. Panna Maria se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Negrești-Oaș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 696.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

9

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 491/1.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. — Flonta T. Sorin Emil se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

or
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 697.
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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. — Lefter M. Cătălin se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 698.
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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. — Ghenu I. Andreea Monica se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 699.
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. — Lepădatu G. Daniela Loredana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 700.
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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. — Stoian C. Elena Cătălina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 701.
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. — Tănase M. Florian se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 702.
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. — Tomoiu I. Cristian Ion se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 703.
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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. — Dumitrescu R. Florin George se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 704.
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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. — Dragotă I. Cristian Ioan se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 705.
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. — Berce Ș. Gheorghe se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dragomirești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 706.

an

el

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

pe

rs
o

DECRET
pentru numirea unui procuror

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

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:

ex

cl

us

iv

Articol unic. — Bănățeanu M. Diana se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Lăpuș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
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TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 707.
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. — Stanciu D. Ciprian Laurențiu se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 25 iunie 2008.
Nr. 708.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
pentru modificarea Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare
a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante de director general, director general adjunct
și director de direcție în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și de director
de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 3.493/C/2007

ce

Având în vedere dispozițiile Regulamentului privind condițiile de participare, organizare și desfășurare a concursurilor
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director general, director general adjunct și director de direcție în cadrul Administrației
Naționale a Penitenciarelor, precum și de director de unitate penitenciară, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 3.493/C/2007,
ținând seama de prevederile Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația
Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu
modificările și completările ulterioare,

el

▪ un psiholog, numai pentru situațiile în care se
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contestă proba interviului;
— secretari: 2 funcționari publici cu statut special din cadrul
Compartimentului de resurse umane al Administrației Naționale
a Penitenciarelor.”
2. La articolul 6, alineatele (2) și (3) vor avea următorul
cuprins:
„(2) Persoanele care se înscriu la concurs trebuie să
îndeplinească și următoarele condiții specifice:
a) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu
diplomă de licență sau echivalentă;
b) să aibă calitatea de ofițer de penitenciar, personal
contractual din sistemul administrației penitenciare sau
magistrat;
c) să aibă o vechime de minimum 7 ani în specialitatea
studiilor absolvite, necesare exercitării funcției publice de
conducere prevăzute cu gradul profesional maxim de comisar
șef de penitenciare, respectiv de
minimum 10 ani în
specialitatea studiilor absolvite, necesare exercitării funcției
publice de conducere prevăzute cu gradul profesional maxim de
chestor de penitenciare, în cazul magistraților și personalului
contractual din sistemul administrației penitenciare;
d) să dețină cel puțin gradul profesional de inspector principal
de penitenciare și să aibă o vechime de cel puțin 3 ani în
categorie în sistemul administrației penitenciare, pentru posturile
de conducere prevăzute cu gradul profesional maxim de
comisar șef de penitenciare, respectiv să dețină cel puțin gradul
profesional de subcomisar de penitenciare și să aibă au o
vechime de cel puțin 3 ani în categorie în sistemul administrației
penitenciare, pentru posturile de conducere prevăzute cu gradul
profesional maxim de chestor de penitenciare, în cazul ofițerilor
de penitenciare;
e) să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani la data organizării
concursului.
(3) În vederea participării la concurs, în termen de 25 de zile
calendaristice de la data publicării anunțului, candidații depun
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Art. I. — Regulamentul privind condițiile de participare,
organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea
funcțiilor vacante de director general, director general adjunct și
director de direcție în cadrul Administrației Naționale a
Penitenciarelor, precum și de director de unitate penitenciară,
aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 3.493/C/2007, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din
21 decembrie 2007, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Fiecare comisie este formată din președinte, membri și
secretari, după cum urmează:
a) comisia de selecționare a dosarelor și examinare a
cunoștințelor teoretice:
— președinte: un secretar de stat sau o altă persoană
desemnată de ministrul justiției;
— membri: 4 specialiști din cadrul Ministerului Justiției și al
Administrației Naționale a Penitenciarelor;
— secretari: 2 funcționari publici cu statut special din cadrul
Compartimentului de resurse umane al Administrației Naționale
a Penitenciarelor.
b) comisia de interviu pentru susținerea proiectului de
management și testarea aptitudinilor manageriale:
— președinte: un secretar de stat sau o altă persoană
desemnată de ministrul justiției;
— membri: ▪ un specialist în management;
▪ un psiholog;
▪ 2 specialiști din cadrul Ministerului Justiției și
al Administrației Naționale a Penitenciarelor;
— secretari: 2 funcționari publici cu statut special din cadrul
Compartimentului de resurse umane al Administrației Naționale
a Penitenciarelor.
c) comisia de soluționare a contestațiilor:
— președinte: un secretar de stat sau o altă persoană
desemnată de ministrul justiției;
— membri: ▪ 4 specialiști din cadrul Ministerului Justiției și
al Administrației Naționale a Penitenciarelor;
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(3) Rezultatul selecției dosarelor poate fi contestat în termen
de două zile lucrătoare de la afișare, sub sancțiunea decăderii
din acest drept. Soluționarea contestațiilor se va efectua în
următoarele două zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a acestora, de către comisia de soluționare a
contestațiilor.”
5. La articolul 10, alineatele (1 ) și (8) vor avea următorul
cuprins:
„Art. 10. — (1) La interviu se prezintă doar candidații care au
fost declarați „admiși” la selecția dosarelor.
................................................................................................
(8) Baremul de notare a probei se afișează pe paginile web
ale Ministerului Justiției și Administrației Naționale a
Penitenciarelor și la sediile acestora, după susținerea probei de
către toți candidații.”
6. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Rezultatele interviului se afișează pe paginile web ale
Ministerului Justiției și Administrației Naționale a Penitenciarelor
și la sediile acestora, de către secretarul comisiei, în termen de
maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei de către
toți candidații.”
7. La articolul 16, alineatele (1) și (9) vor avea următorul
cuprins:
„Art. 16. — (1) La proba scrisă se prezintă doar candidații
care au fost declarați „admiși” la proba interviului. Proba scrisă
se susține în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data
afișării rezultatelor contestațiilor la proba susținută anterior.
...............................................................................................
(9) Comisia constituită conform art. 5 alin. (2) lit. a), după
stabilirea subiectelor, întocmește baremul de corectare, care se
afișează pe paginile web ale Ministerului Justiției și
Administrației Naționale a Penitenciarelor și la sediile acestora,
după susținerea probei scrise.”
8. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 21. — (1) Proba scrisă se notează cu note de la 0 la 10.
Nu se acordă niciun punct din oficiu. Comisia stabilește nota
acordată pentru fiecare subiect în parte. Suma totală a notelor
acordate pentru fiecare subiect este 10.”
9. La articolul 22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Rezultatele obținute la proba scrisă se afișează pe
paginile web ale Ministerului Justiției și Administrației Naționale
a Penitenciarelor și la sediile acestora, de către secretarul
comisiei, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
susținerii probei.”
Art. II. — Administrația Națională a Penitenciarelor va duce
la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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la Compartimentul de resurse umane al Administrației Naționale
a Penitenciarelor dosarul de înscriere și proiectul de
management.”
3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Dosarul de înscriere va conține în mod
obligatoriu:
— cererea de înscriere la concurs, cu o singură opțiune;
— curriculum vitae — model european;
— copii ale actelor de stare civilă;
— copia livretului militar, unde este cazul;
—copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, după caz;
— copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste
funcțiile ocupate și vechimea în muncă;
— cazierul judiciar;
— fișa medicală;
— adeverința medicală eliberată de medicul instituției, din
care să reiasă că este apt medical pentru a ocupa funcția pentru
care candidează, în cazul ofițerilor din sistemul administrației
penitenciare;
— declarația pe propria răspundere că nu a fost eliberat din
motive imputabile sau destituit dintr-o funcție publică în ultimii
7 ani;
— declarația pe propria răspundere că nu a fost agent sau
colaborator al organelor de securitate ca poliție politică;
— declarația pe propria răspundere că nu a obținut în
ultimele 6 luni avizul „respins” la o examinare psihologică pentru
o funcție din cadrul sistemului penitenciar;
— alte documente care atestă îndeplinirea cerințelor
specifice postului scos la concurs, după caz.
(2) Copiile actelor prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de
documentele originale, care se certifică, pentru conformitatea
cu originalul, de către Compartimentul de resurse umane.
(3) Cuantumul taxei de concurs se stabilește prin ordin al
ministrului justiției, astfel încât să acopere costurile necesare
organizării concursului. Taxa de înscriere se restituie candidaților
care își anunță retragerea cu cel puțin 5 zile înainte de prima
probă de concurs.”
4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — (1) Comisia de selecție a dosarelor și examinare
a cunoștințelor teoretice selectează, în termen de maximum
5 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor testării
psihologice, dosarele candidaților înscriși, verificând îndeplinirea
condițiilor cerute pentru participarea la concurs.
(2) Rezultatul selecției va fi consemnat într-un proces-verbal
cu mențiunea „admis” sau „respins” și se afișează pe paginile
web ale Ministerului Justiției și Administrației Naționale a
Penitenciarelor și la sediile acestora, de către secretarul
comisiei. Rezultatul „respins” elimină candidatul de la susținerea
celorlalte probe.
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p. Ministrul justiției,
Gabriel Tănăsescu,
secretar de stat
București, 20 iunie 2008.
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