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DECRETE
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mihăilescu Mirela se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 153.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Voinescu Bogdan-Florin se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 154.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Florariu Gabriel-Iulian se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Suceava.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 155.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Ivănescu Gabriel-Florin se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 156.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Samoilă Octavian se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Craiova.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 157.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Dumitru Andreea-Mona se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Craiova.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 158.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mihai Cristina se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Târgu Mureș.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 159.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mirea Loreley-Emese se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Oradea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 160.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Moraru Marius-Andrei se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Iași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 161.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Neculiță Florentina-Mihaela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 162.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Urloiu-Pătrașcu Paula-Vasilica se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 163.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Nicolae Steliana-Valentina se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 164.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Stanciu Roxana se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 165.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Grecu Ruxandra se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Constanța.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 166.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Bolbos Ibolya-Szende se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Bistrița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr.167.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Coroiu Sînziana-Felicia se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 168.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Mărgărit Simona se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Buzău.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 169.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Moroiu Laura se numește în funcția de judecător la
Judecătoria Piatra-Neamț.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 170.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Huțuleac Lavinia se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Suceava.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 171.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Năstase Adrian se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 172.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Stancu Marius se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Sectorului 1 București.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 173.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Husaru Doina-Viorica se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 174.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Rușan Christiana-Michaela-Fraga se numește în
funcția de judecător la Judecătoria Focșani.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 175.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Balaci Carmen-Constanța se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Oltenița.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 176.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Narița Cristina-Roberta se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Deva.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 177.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Falcan Daniela-Maria se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Timișoara.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 178.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60
din 15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Plugărescu Marius-Emanuel se numește în funcția
de judecător la Judecătoria Filiași.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 179.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Vereș Roxana-Mihaela se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 180.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Ciobanu Mihaela se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Ploiești.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 181.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Domnul Marian Mihăiță-Lucian se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Cluj-Napoca.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 182.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Galațanu Nicoleta se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Buftea.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 183.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Antonovici Mariela-Cornelia se numește în funcția de
judecător la Judecătoria Târgoviște.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 184.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru numirea unui judecător
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale
art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 31 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 60 din
15 ianuarie 2009,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Doamna Opriș Alina-Crina se numește în funcția de judecător
la Judecătoria Baia Mare.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
București, 26 ianuarie 2009.
Nr. 185.
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ACTE ALE PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului
pentru ocuparea funcției publice de manager economic și a celorlalte posturi vacante
de funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public
În temeiul art. 62 alin. (1), art. 70 alin. (1) și (2), art. 76, art. 126 alin. (5) și al art. 133 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
văzând și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea
carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul privind organizarea și
desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de
manager economic și a celorlalte posturi vacante de funcționari
publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin își
încetează aplicabilitatea Ordinul procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
nr. 171/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției

publice de manager economic și a celorlalte posturi vacante de
personal din cadrul departamentelor economico-financiare și
administrative ale Ministerului Public, publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1.252 din 24 decembrie 2004.
(2) Secția de resurse umane și documentare va lua măsurile
necesare pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului
ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
Gabriela Scutea
București, 23 octombrie 2008.
Nr. 373.
ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției publice de manager economic
și a celorlalte posturi vacante de funcționari publici și personal contractual din cadrul Ministerului Public
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 1. — (1) Managerul economic al departamentului
economico-financiar și administrativ al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, al parchetelor de pe lângă
curțile de apel și al parchetelor de pe lângă tribunale este numit
pe bază de concurs, prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în
condițiile legii și ale prezentului regulament.
(2) Posturile vacante aferente funcțiilor publice de execuție și
conducere, altele decât cele de manager economic, din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
parchetelor de pe lângă curțile de apel și parchetelor de pe
lângă tribunale se ocupă prin concurs organizat de Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru acest parchet,
respectiv de parchetele de pe lângă curțile de apel, pentru
celelalte parchete, cu respectarea prevederilor Hotărârii
Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare, și ale prezentului
regulament.

Art. 2. — (1) Funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul Ministerului Public sunt încadrați de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau,
după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă
curtea de apel în circumscripția căruia se află postul vacant, pe
bază de concurs sau probă practică.
(2) Toate activitățile administrative necesare bunei organizări
și desfășurări a concursurilor se asigură de compartimentele de
resurse umane, respectiv de secretarul comisiei de concurs.
CAPITOLUL II
Concursul pentru ocuparea funcției publice
de manager economic și a celorlalte funcții publice
din cadrul Ministerului Public
Art. 3. — (1) Concursurile pentru recrutarea funcționarilor
publici se organizează cu avizul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici. Solicitarea avizului se face conform
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) În vederea organizării și desfășurării concursurilor pentru
recrutarea funcționarilor publici, după primirea avizului favorabil
sau a celui cu observații, în situația în care nu sunt îndeplinite
condițiile legale ori nu sunt respectate principiile care stau la
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baza organizării și dezvoltării carierei, iar efectele nerespectării
acestora pot fi remediate fără a afecta desfășurarea procedurii
în condițiile prevăzute de lege, însă cu minimum 20 de zile
înaintea desfășurării concursului, se constituie comisii de
concurs, respectiv comisii de soluționare a contestațiilor, prin
ordin al procurorului general al parchetului care organizează
concursul, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu
modificările și completările ulterioare, și ale prezentului
regulament.
(3) Secretarul comisiei de concurs și secretarul comisiei de
soluționare a contestațiilor se asigură de către funcționarii publici
din cadrul compartimentelor de resurse umane sau, în lipsă, de
către funcționarii publici cu atribuții în acest domeniu, prevăzute
în fișa postului, din parchetul care organizează concursul ori din
parchetul ierarhic superior, după caz.
Art. 4. — (1) Pentru concursurile organizate în vederea
ocupării funcțiilor publice de conducere, comisia de concurs și
comisia de soluționare a contestațiilor sunt compuse fiecare din
câte 5 membri, desemnați după cum urmează:
a) 3 membri sunt reprezentanți ai parchetului în al cărui stat
de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se
organizează concursul sau, după caz, sunt desemnați din
parchetul ierarhic superior;
b) 2 membri sunt reprezentanți ai Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici.
(2) Pentru concursurile organizate în vederea ocupării
funcțiilor publice de execuție, comisia de concurs și comisia de
soluționare a contestațiilor sunt compuse din câte 3 membri,
desemnați după cum urmează:
a) 2 membri sunt reprezentanți ai parchetului în al cărui stat
de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se
organizează concursul;
b) un membru este reprezentant al Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici.
(3) Dispozițiile art. 27 și 29 din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, se aplică
în mod corespunzător.
Art. 5. — Concursul pentru ocuparea funcției publice vacante
de manager economic pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție, parchetele de pe lângă curțile de apel și
parchetele de pe lângă tribunale se organizează de Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu avizul Agenției
Naționale a Funcționarilor Publici.
Art. 6. — Condițiile de desemnare a membrilor, interdicțiile,
incompatibilitățile și situațiile de conflict de interese, precum și
procedura în aceste situații sunt cele prevăzute la art. 31—34
din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 7. — (1) Normele privind publicitatea concursului și
atribuțiile comisiei de concurs, ale comisiei de soluționare a
contestațiilor, precum și ale secretarilor celor două comisii sunt
cele prevăzute la art. 38—43 din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a
concursului, bibliografia și tematica se stabilesc de
compartimentul de resurse umane sau de către funcționarii
publici cu atribuții în acest domeniu, după caz.

(3) În cazul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție, secretariatul comisiei de concurs și secretariatul
comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură de Biroul de
organizare și resurse umane.
Art. 8. — (1) La concursul pentru ocuparea funcției publice
vacante de manager economic se pot înscrie persoanele care
îndeplinesc următoarele condiții:
a) condițiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
b) au studii universitare de licență absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă
de licență sau echivalentă, specializarea științe economice;
c) au o vechime în specialitate de minimum 5 ani;
d) au o bună reputație.
(2) Îndeplinirea condiției privind buna reputație se verifică de
comisia de concurs, în baza recomandărilor de la ultimul loc de
muncă depuse de candidat și, dacă este cazul, a verificărilor
administrative efectuate de compartimentele de resurse umane.
(3) La concursul pentru ocuparea celorlalte funcții publice
vacante din cadrul departamentelor economico-financiare și
administrative se pot înscrie persoanele care îndeplinesc
condițiile prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu
modificările și completările ulterioare. Prevederile art. 8 alin. (2)
se aplică în mod corespunzător.
(4) Condițiile specifice de participare la concursul de
recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante se stabilesc,
pe baza fișei postului, prin ordinul prin care se dispune
organizarea concursului, la propunerea compartimentului de
resurse umane, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor
Publici.
Art. 9. — Desfășurarea concursului de recrutare este
reglementată în art. 43 și în cap. III din Hotărârea Guvernului
nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 10. — Candidații declarați admiși sunt numiți, în condițiile
legii, pe baza punctajului final obținut, în funcția publică de
manager economic, prin ordin al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,
respectiv în funcția publică pentru care au susținut concursul,
prin ordin al procurorului general al parchetului care a organizat
concursul.
CAPITOLUL III
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de personal contractual din cadrul Ministerului Public
Art. 11. — Poate fi angajată cu contract individual de muncă,
în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și
Justiție, parchetelor de pe lângă curțile de apel și parchetelor
de pe lângă tribunale, persoana care îndeplinește următoarele
condiții:
a) este cetățean român cu domiciliul în România sau al unui
stat al Uniunii Europene, în condițiile legii;
b) are studii în conformitate cu cerințele postului;
c) nu are antecedente penale și se bucură de o bună
reputație;
d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea
funcției;
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e) a promovat concursul sau, după caz, proba practică,
organizate potrivit prezentului regulament.
Art. 12. — (1) Candidații vor prezenta, pentru înscrierea la
concurs sau la proba practică, următoarele acte:
a) copie de pe actul de identitate;
b) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;
c) certificat de cazier judiciar;
d) curriculum vitae;
e) copie de pe carnetul de muncă sau extras de pe registrul
general al salariaților, dacă este cazul;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare.
(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă
însoțite de documentele originale.
(3) Candidații vor depune și o recomandare privind profilul
profesional și moral de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea
de învățământ, după caz. Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în
mod corespunzător.
Art. 13. — (1) Personalul care desfășoară activități
administrative, de gospodărire și de întreținere-reparații este
angajat pe bază de concurs, organizat de parchetul în al cărui
stat de funcții se află postul vacant.
(2) Concursul constă dintr-o probă scrisă de verificare a
cunoștințelor teoretice și o probă orală și se desfășoară în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993
cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu
modificările și completările ulterioare — anexa nr. 12.
Art. 14. — (1) Data și locul susținerii concursului, tematica,
numărul posturilor vacante și termenul pentru depunerea actelor
de înscriere la concurs se aduc la cunoștința celor interesați,
prin afișare la sediul parchetului care organizează concursul și
prin publicare pe pagina de internet a parchetului, cu cel puțin
30 de zile înainte de data fixată.
(2) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casație și Justiție sau, după caz, procurorului general al
parchetului de pe lângă curtea de apel și se depun la sediul
parchetului care organizează concursul cu cel puțin 10 zile
înainte de data concursului.
Art. 15. — În funcție de specificul posturilor scoase la
concurs și de numărul candidaților, conducătorul parchetului
care organizează concursul stabilește comisia de concurs și
comisia de soluționare a contestațiilor, compuse din 4—5
membri, precum și secretarul comisiei de concurs, conform
Hotărârii Guvernului nr. 281/1993, cu modificările și completările
ulterioare — anexa nr. 12.
Art. 16. — (1) Proba scrisă se desfășoară conform
prevederilor art. 51—53 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008,
cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod
corespunzător.
(2) Timpul alocat pentru elaborarea lucrării scrise este de
două ore din momentul comunicării subiectelor.
Art. 17. — (1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a
cunoștințelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de
membrii comisiei de concurs.
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(2) Lucrarea scrisă va fi notată cu note de la 1 la 10 de către
fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) Nota finală a lucrării scrise este media aritmetică a notelor
acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs.
Art. 18. — Pentru a fi declarați admiși la proba scrisă de
verificare a cunoștințelor teoretice, candidații trebuie să obțină
cel puțin nota 7.
Art. 19. — (1) Candidații respinși pot face contestație, care se
depune în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la
secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor și se
soluționează de această comisie în termen de 24 de ore.
(2) Rezultatele soluționării contestațiilor sunt definitive și se
afișează în termen de 24 de ore de la soluționare la sediul
parchetului care organizează concursul.
Art. 20. — (1) La proba orală participă candidații declarați
admiși la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice,
care va fi notată cu note de la 1 la 10.
(2) Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină la
fiecare probă cel puțin nota 7.
(3) Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la
proba orală.
Art. 21. — Media generală (nota) de promovare a concursului
este cel puțin 7 și este media aritmetică a notelor acordate
pentru fiecare probă.
Art. 22. — (1) Repartizarea candidaților admiși la concurs se
face în ordinea descrescătoare a mediilor generale (notelor) de
promovare obținute, în funcție de posturile vacante existente.
(2) La medii (note) egale, comisia de concurs va stabili
candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor de bază
sau suplimentare absolvite și, în subsidiar, în raport cu vechimea
în muncă.
Art. 23. — (1) Personalul de deservire și de întreținere a
curățeniei este angajat pe baza unei probe practice organizate
de parchetul în al cărui stat de funcții se află postul vacant.
Prevederile art. 14 și 15, în ceea ce privește comisia de concurs,
se aplică în mod corespunzător.
(2) În urma susținerii probei practice, candidatul va fi declarat
admis sau respins.
(3) Criteriile de evaluare a candidaților la proba practică se
stabilesc în funcție de natura posturilor vacante scoase la
concurs.
(4) Nu se admit contestații cu privire la rezultatele obținute la
proba practică.
CAPITOLUL IV
Dispoziții finale
Art. 24. — Lucrările scrise și procesele-verbale privind
rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale
candidaților declarați admiși.
Art. 25. — Dosarele, lucrările scrise și procesele-verbale
referitoare la ceilalți candidați, precum și alte lucrări privind
concursul se arhivează și se păstrează potrivit nomenclatoarelor
arhivistice.
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— Prețuri pentru anul 2009 —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Număr
de apariții
anuale

Denumirea publicației

Monitorul Oficial, Partea I
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția Hotărâri ale Guvernului României

750
90
200
800
7.200
400
60
4
12

Zile de
apariție/
săptămână

Greutate
medie/apariție
(grame)

5
1
5
5
5
5
1
—
—

50
50
60
15
50
25
30
2.500
3.500

Valoare
(TVA 9% inclus)/lei
12 luni

800
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750

3 luni

1 lună

210

75
140
200
40
160
150
50

120
70

NOTĂ:

Monitorul Oficial Partea I bis se multiplică pe bază de comandă.
Începând cu anul 2009 se sistează apariția publicației Repertoriul legislației României.

Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.

— prin oficiile sale poștale

 ACTA LEGIS — S.R.L.

— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 021.411.91.79; 021.411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 021.316.30.57, fax: 021.316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 021.313.85.07; 021.313.85.08; 021.313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 021.311.97.84, fax: 021.311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 021.255.48.15; 021.255.48.16; 021.255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 021.221.42.83; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 021.255.18.00, fax: 021.255.18.66; 021.255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/51.08.57; 0268/51.08.58)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/47.10.28)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 021.314.63.39)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)
— Ploiești, str. Eroilor nr. 2 bis
(tel. 0722.36.54.65 sau 0724.20.31.43)

 INFO EUROTRADING — S.A.
 INTERPRESS SPORT — S.R.L.
 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.
 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
 PRESS EXPRES — S.R.L.
 ZIRKON MEDIA — S.R.L.
 ART ADVERTISING — S.R.L.
 CALLIOPE — S.R.L.
 DIFSTARPRESS — S.R.L.
 CURIER PRESS — S.A.
 ROESTA — S.R.L.
 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
 CIPSOFT DESIGN — S.R.L.
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