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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Varvara C. Veronica-Corina se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Bacău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 65.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Toth Ș. Ștefan-Ovidiu se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Alba Iulia.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 66.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Corduneanu A. Daniel se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Piatra-Neamț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 67.
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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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Căpățână S. Ruxandra se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 68.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Petrescu P. Ioan se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Bicaz.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 69.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Dumitru T. Irina-Daniela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Reghin.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 70.
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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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Sîrbu D. Ana-Daniela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Aiud.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 71.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Marcu P. Daniel se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Sânnicolau Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 72.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Lixandru C. Ana-Maria se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Tulcea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 73.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Marcu S. Liviu-Marcel se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Câmpeni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 74.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ghiban M. Lucian-Mihai se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Reghin.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 75.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Răducu G. Maria se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Piatra-Neamț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 76.
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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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ștef G. Maria-Cristina se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Zalău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 77.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Logigan C. Ciprian-Ștefan se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Săveni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 78.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Lăzău D. Mihaela se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Gurahonț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 79.
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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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Șorândaru I. Roxana se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Chișineu-Criș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 80.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Oprea T. Cătălin-Vasilică se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Bistrița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 81.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Chichișan V. Artemis-Simona se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Șimleu Silvaniei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 82.
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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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Iancu C. Daniela-Alexandrina se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Oradea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 83.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Nicula M. Gabriela se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Bacău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 84.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Peri M. Smaranda se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Gurahonț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 85.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Bichilie D. Dana-Gabriela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Galați.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 86.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Andrei G. Adriana se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Târgu Bujor.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 87.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Drăgan V. Mioara-Raluca se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 88.

9
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Andrieș C. Andrei-Cezar se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 89.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Muraru M. Georgiana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pucioasa.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 90.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ghimiș-Roateș O. Adriana-Mirela se numește în
funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 91.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Apetroae N. Bogdan se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 92.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Răduică P. Carmen se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 93.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Trandafir I. Florina se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 94.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ionescu M. Claudia-Marilena se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 95.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Lungu C. Ramona se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 96.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Nănuț G. Marius-Cătălin se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 97.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mantu A. Mihaela se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 98.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Brânduși I. Elena-Carmina se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 99.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Leontică T. Paul-Teodor se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 100.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Sofronia C. Constantin-Sorin se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 101.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Neață A. Ion se numește în funcția de procuror la
Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 102.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Mihai V. Ciprian-Ioan se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 103.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Dohan N. Oana-Cerasela se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 104.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Toloargă M. Constantin-Florin se numește în funcția
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Dej.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 105.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Fabian C. Orsolya-Kinga se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea-Ciuc.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 106.
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MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 53/29.I.2009
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Troacă I. Simona se numește în funcția de procuror
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 107.
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. 1.458 din
17 decembrie 2008,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Fumureanu C. Cristiana se numește în funcția de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbunești.
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