Procuror șef DNA, decizie Tudorel Toader. Ultimele audieri
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Descriere foto:

Ultimii trei procurori admişi la selecţia pentru şefia DNA susţin interviurile la MJ.

Ultimii trei procurori declaraţi admişi la selecţia pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţ
susţine, marţi, interviurile cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. Aceştia sunt procurorul militar Nicolae Lupulescu, Gabriela S
- fost procuror general adjunct al României şi Paula-Nicoleta Tănase - procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţ

Luni, Sorin Armeanu - prim-procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, Andrei Bodean - procuror la DNA Constanţa,
Florea - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, în prezent delegată la Parchetul de pe lângă Curtea de
Constanţa, au susţinut interviul la sediul MJ.
Șașe cadidați eligibili

Pe 29 august, Ministerul Justiţiei anunţa că toţi cei şase candidaţi înscrişi la selecţia pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef a
au fost declaraţi admişi şi vor susţine luni şi marţi interviurile cu Tudorel Toader. Rezultatele selecţiei pentru şeﬁa DNA
anunţate public pe data de 6 septembrie. Propunerea/propunerile ministrului Justiţiei va ﬁ/vor ﬁ înaintate Consiliului Supe
Magistraturii - Secţia pentru procurori, în vederea obţinerii avizului acestei instituţii.

Ulterior obţinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul Justiţiei înaintează propunerea preşedintelui Româ
vederea numirii în funcţia de conducere.
Primele patru candidaturi respinse

Pe 27 iulie, Ministerul Justiţiei a anunţat că au fost respinse cele patru candidaturi depuse pentru funcţia de procuror şef al D
cadrul primei selecţii. Cei patru candidaţi înscrişi atunci în cursă au fost Florentina Mirică - procuror-şef serviciu la Sec
combatere a corupţiei din cadrul DNA, Cristian Lazăr - procuror-şef adjunct la Secţia urmărire penală din cadrul Parchetului Ge
Marius Iacob - procuror-şef adjunct al DNA şi Elena Grecu - procuror-şef serviciu în structura centrală a DNA.

Funcţia de procuror-şef al DNA a devenit vacantă după ce Laura Codruţa Kovesi a fost revocată printr-un decret emis pe 9 iu
preşedintele Klaus Iohannis, care a pus în aplicare o decizie a Curţii Constituţionale.
Vezi și: Tudorel Toader - notar public. Document-exploziv

