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CSM a suplimentat numarul de posturi scoase la
concursul din 13 aprilie
63

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat suplimentarea celor 80 de posturi
scoase la concursul de admitere in magistratura din 13 aprilie, cu posturile alocate procedurii numirii
directe, respectiv 15 posturi pentru judecatori si 30 de posturi pentru procurori. Cele 80 de posturi
vacante de judecator si de procuror scoase la concurs, pe 13 aprilie, au fost ocupate, in totalitate,
iar in urma deciziei Guvernului de a elimina interviul pentru numirea directa pe post de magistrat,
CSM a decis suplimentarea locurilor scoase la concurs. La examenul din 13 aprilie pentru ocuparea
celor 50 de posturi de judecator si 30 de posturi de procuror s-au prezentat 180 de candidati. Pe
linga cele 80 de posturi de magistrat ocupate, numarul admisilor a fost suplimentat cu 15 locuri
pentru functia de judecator si cu 30 de locuri pentru cea de procuror, potrivit deciziei adoptata de
CSM pe 22 aprilie. Legea privind statutul magistratului prevedea ca pot fi numiti in magistratura pe
baza de concurs fostii judecatori si procurori care si-au incetat activitatea din motive neimputabile,
avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, personalul de probatiune, ofiterii de politie
judiciara si grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au indeplinit functii de specialitate
juridica in aparatul Parlmentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Avocatului Poporului,
Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetari Juridice al Academiei
Romane si Institutul Roman pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din invatamintul juridic
superior acreditat si magistratii asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie atit timp cit
indeplinesc conditiile necesare si au o vechime de minimum cinci ani in domeniu. Pe 16 aprilie,
Executivul a modificat Legea privind statutul magistratilor, adoptind o Ordonanta de Urgenta prin
care s-a eliminat posibilitatea ca fostii judecatori si procurori, plecati din magistratura din motive
neimputabile, precum si avocatii cu vechime sa poata intra in magistratura fara a sustine un
concurs. Anul acesta, in februarie, CSM informa ca in sistemul judiciar romanesc sint 353 de posturi
vacante de judecatori si 566 de posturi vacante de procurori (din care 44 de procurori militari).
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