
DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  POSTELNICU LUCREŢIA-ALBERTINA,  având funcţia 

de  preşedinte  la  Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  declar  pe  propria 

răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 

privind  statutul  judecătorilor  şi  procurorilor,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare, că soţul, rudele sau afinii, până la gradul IV inclusiv exercită funcţii 

sau  desfăşoară   activitate  juridică  ori  activităţi  de  investigare  sau  cercetare 

penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Cojocaru Cristian Judecător Jud. S.2 Buc rudă gr.IV
2. Cojocaru Adina Judecător Jud.S 6 Buc afin gr.IV
3. Rădulescu Mădălina Judecător C.A.B. rudă gr.IV
4. Olteanu Alina Grefier Jud.S 5 Buc afin gr.II
5. Cojocaru Adela avocat Baroul Buc rudă gr.II
6.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

07 iunie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  
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DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   CUCU  ALEXANDRINA-MARIANA,  având  funcţia  de 

vicepreşedinte,  cu  delegaţie,  la  Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  declar  pe 

propria răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 

303/2004  privind  statutul  judecătorilor  şi  procurorilor,  cu  modificările  şi 

completările ulterioare, că soţul,  rudele sau afinii,  până la gradul IV inclusiv 

exercită funcţii sau desfăşoară  activitate juridică ori activităţi de investigare sau 

cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Cucu Mihail Gabriel Cons.juridic Minist.Justiţiei soţ
2. Cucu Marlena Avocat Bar.Teleorma

n

Afin gr.I

3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

29 mai 2012
* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 
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Subsemnata,   ŞTEFAN CLAUDIA-CONSTANTINA,  având funcţia  de 

preşedinte secţie civilă la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria 

răspundere, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 

privind  statutul  judecătorilor  şi  procurorilor,  cu  modificările  şi  completările 

ulterioare, că soţul, rudele sau afinii, până la gradul IV inclusiv exercită funcţii 

sau  desfăşoară   activitate  juridică  ori  activităţi  de  investigare  sau  cercetare 

penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

13 iunie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   VOICU  SĂNDINA,  având  funcţia  de  preşedinte  secţie 

penală la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti,  declar pe propria răspundere, în 
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conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

30 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   APOSTOL  ADELINA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 
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şi procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
07 martie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   APOSTOL  ADELINA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  
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Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

6. Nu este cazul
7.
8.
9.
10.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
14 iunie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   AXÎNTI  NICOLETA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de Calitatea de 
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muncă soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Axînti Cătălin Judecător Trib. Buc. soţ
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
28 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  BOROI DANA, având funcţia de judecător la Judecătoria 

Sectorului  6  Bucureşti,  declar  pe  propria  răspundere,  în  conformitate  cu 

dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  că  soţul,  rudele  sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 
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după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Boroi Gabriel profesor

formator

Fac. Drept

INM

soţ

2. Boroi Elena notar public Birou Not. 

Boroi

afin gr.I

3. Boroi Cătălin notar public Birou Not. 

Boroi

afin gr.II

4. Boroi Elena Paula notar public Birou 

Not.Boroi

afin gr.II

5. Boroi Vasile pensionar 

magistrat

- afin gr.I

6. Tarcea Iulia Cristina judecător ÎCCJ afin gr.II

7. Petrache Corina avocat Barou 

Ialomiţa

afin gr.IV

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

11 iunie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  
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DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  BÂREA-BREZAE ALEXANDRA - LUIZA, având funcţia 

de judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, 

în  conformitate  cu  dispoziţiile  art.  5  alin.  3  din  Legea  nr.  303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

că  soţul,  rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau 

desfăşoară  activitate juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. 

*Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate
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1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
05martie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   BUDALĂ  CRISTINA-ANDREEA,  având  funcţia  de 

judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
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3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnatul,   CARP  DIMITRIE  GHEORGHE,  având  funcţia  de 

judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
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4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
31 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  COJOCARU ADINA-ELENA, având funcţia de judecător 

la  Judecătoria  Sectorului  6  Bucureşti,  declar  pe  propria  răspundere,  în 

conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Cojocaru Cristian 

Mihai

Judecător Trib.Buc-

Jud.S2

Soţ

2. Postelnicu Lucreţia 

Albertina

Judecător Trib. Buc.

Jud. S 6

afin gr.IV

3. Rădulescu Mădălina 

Gabriela

Judecător CAB afin gr.II

4. Cojocaru Corina Adela Avocat Baroul afin gr IV
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Bucureşti
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 
Data:    Semnătura: 

28 mai 2012
* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   COSTACHE  IVANOV  CRISTINA,  având  funcţia  de 

judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Costache Ivanov Alexe Notar public BNP 

Costache 

Ivanov Alexe

Gradul I

2. Costache Ivanov 

Alexandru

Consilier 

juridic

BNP 

Costache 

Ivanov Alexe

gradul II

3.
4.
5.
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Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
22 mai 2012
* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   DATCU  FLORINA-ALEXANDRA,  având  funcţia  de 

judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Datcu Marieta Grefier Jud. S5 Buc. mamă
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
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28 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   DOCHIŢA  MIHAELA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
29 mai 2012
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* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  EZER LAVINIA, având funcţia de judecător la Judecătoria 

Sectorului  6  Bucureşti,  declar  pe  propria  răspundere,  în  conformitate  cu 

dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  că  soţul,  rudele  sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Ezer Marius Avocat Baroul Buc frate gr.III
2. Ezer Oana Avocat Baroul Buc cumnată
3. Tănase Gheorghe Exec. Jud. BEJ Tănase 

Gheorghe

unchi gr.III

4. Ezer Lucian Exec.jud. SCPES Ezer 

Lucian şi 

Asociaţii

unchi gr.III

5. Ezer Bogdan Avocat Baroul

Buc.

văr gr.IV

6. Ezer Virginia Grefier(până 

în luna 

dec.2011 

ICCJ mătuşă
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inclusiv)

Grefier ( în 

prezent)

SCPEJ EZER 

LUCIAN ŞI 

ASOCIAŢII

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

14 iunie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  
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DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  EZER LAVINIA, având funcţia de judecător la Judecătoria 

Sectorului  6  Bucureşti,  declar  pe  propria  răspundere,  în  conformitate  cu 

dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  că  soţul,  rudele  sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

7. Ezer Marius Avocat Baroul Buc frate gr.III
8. Ezer Oana Avocat(în 

prez. 

Suspendat)

Avocat 

detaşat în post 

de referent 

relaţii II ( În 

prezent)

Baroul Buc

Ministerul 

Afacerilor 

Externe

cumnată

9. Tănase Gheorghe Exec. Jud. BEJ Tănase 

Gheorghe

unchi gr.III

10. Ezer Lucian Exec.jud. SCPES Ezer unchi gr.III
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Lucian şi 

Asociaţii
11. Ezer Bogdan Avocat Baroul

Buc.

văr gr.IV

12. Ezer Virginia Grefier(până 

în luna 

dec.2011 

inclusiv)

ICCJ mătuşă

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

05 martie 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  
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DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnatul,   GAVRILĂ  BOGDAN,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Arion Luana Cons. Jur. Procredit 

Bank C-ţa

văr primar

2. Gavrilă Eduard-Lodety Ofiţer 

desemn.cu 

atrib.de cercet 

pen specială

UM 01270 

Focşani

unchi

3.
4.

20



5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
31 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  GIRIGAN CARMEN ALINA, având funcţia de judecător la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Girigan Vali Ofiţer 

spec.control

ITPF Oradea Rudă gr.II

2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 
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Data:    Semnătura: 
28 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   GRIGORE  ADRIANA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

29 mai 2012
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* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  MAGA  SIMONA-SILVIA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

01 iunie 2012
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* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnatul,   MIHAI  CONSTANTIN  CĂTĂLIN,  având  funcţia  de 

judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Mihai Roxana Elena Operator 

SIRENE- MAI

Centr. de coop. 

Internaţ MAI

soră

2. Mărgărit Simona Judecător Jud. Braşov. Sora soţiei mele 

Mihai Roxana 

Delia
3. Mărgărit George procuror DIICOT-Bir. 

Terit .Buzău

Soţul surorii 

soţiei mele
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
28 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  
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DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   MUNTEANU  IONELA  DANIELA,  având  funcţia  de 

judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, că soţul, 

rudele  sau  afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară 

activitate  juridică ori  activităţi  de investigare sau cercetare  penală.  *Nu este 

cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

06 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 
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privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  MUNTEANU VERONICA, având funcţia de judecător la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. - - - -
2. - - - -
3. - - -- -
4. - - - -
5. - - - -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

28 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 
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privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,  NEMEŞ MARIA ADRIANA, având funcţia de judecător la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Nu este cazul
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

29 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 
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Subsemnata,   SÎRGHI  RUXANDRA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Popescu Corneliu Avocat SCPA Şusnea 

Popescu

rudă gr.I

2. Popescu Alexandru Avocat Scpa Şusnea 

Popescu

rudă gr.II

3. Popescu Irina Judecător Jud. S 2 Buc rudă gr.II
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
29 mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  

DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   BOURCEANU VIVIANA,  având funcţia  de judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 
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cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

1. Bourceanu Aurica Avocat Baroul Galaţi Afin gr.I 

(mama 

soţului)
2.
3.
4.
5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 

31.mai 2012

* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  
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DECLARAŢIE 

privind funcţiile juridice ori de investigare sau cercetare penală exercitate 
de soţi sau rude (afini) până la gradul IV inclusiv 

Subsemnata,   COMAN  GEORGIANA,  având  funcţia  de  judecător  la 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, declar pe propria răspundere, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 5 alin. 3 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor 

şi  procurorilor, cu modificările şi  completările ulterioare, că soţul,  rudele sau 

afinii,  până  la  gradul  IV  inclusiv  exercită  funcţii  sau  desfăşoară   activitate 

juridică ori activităţi de investigare sau cercetare penală. *Nu este cazul.  

Nr.crt. Numele şi prenumele Funcţia Locul de 
muncă

Calitatea de 
soţ, gradul de 
rudenie, sau, 

după caz, 
gradul de 
afinitate

6. NU ESTE CAZUL
7.
8.
9.
10.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund, potrivit legii penale, 
pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data:    Semnătura: 
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* Cei care nu au rude cu funcţii ce trebuie menţionate, vor specifica: NU ESTE 
CAZUL.  
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