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COMEDIE LA INSPECTIA JUDICIARA –
Jumatate dintre candidatii pentru IJ sau retras. Dintre cei opt judecatori si
procurori care au indeplinit conditiile
de participare la concursul pentru
ocuparea a patru posturi de inspector
judiciar, doar patru au mai ajuns la
interviu. Dintre acestia, doi au fost
respinsi, iar al treilea nu s-a mai
prezentat. Un singur candidat a ajuns
la proba scrisa (Lista)
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Inspectia Judiciara nu va reusi sa acopere cele patru posturi pentru care a declansat ultimul concurs. Asta intrucat
nu mai exista candidati care sa le ocupe, jumatate dintre ei retragandu-se, doi fiind respinsi la interviu, iar
altul neprezentandu-se.

La inceputul acestui an, Inspectia Judiciara, condusa inca de Lucian Netejoru (foto), a organizat concursul pentru
ocuparea a patru posturi de inspector judiciar, trei la Directia de inspectie pentru judecatori si unul la Directia de
inspectie pentru procurori. Initial in concurs s-au inscris zece candidati. Dintre acestia, fata de unul dintre ei
(judecatoarea Codreanu Petronela, aflata deja la IJ) s-a stabilit ca nu indeplineste conditiile de participare
(vezi facsimil 1), iar judecatoarea Georgiana Silvia Ignat (inspectoare deja la IJ) s-a retras din concurs.
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Drept urmare, in concurs au ramas opt candidati care au indeplinit conditiile de participare (vezi facsimil 2).
Este vorba despre:
-judecatoarea Alina Andrescu (Curtea de Apel Galati);

-judecatoarea Mihaela Rodica Dobrin (Tribunalul Dolj);
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-judecatoarea Denisa Murariu (deja inspector la Inspectia Judiciara);

-judecatorul Narcis Violin Stoica (Tribunalul Iasi);

-judecatoarea Georgiana Gianina Palici (Curtea de Apel Bucuresti);

-procurorul Florin Stelian Bobin (Parchetul Militar al Tribunalului Militar Bucuresti);

-procuroarea Elena Aurora Dogaru (DIICOT);

-procuroarea Ana Daniela Ostin (DIICOT).
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Toti cei opt candidati au fost programati la proba interviului, pentru 27 si 28 aprilie 2022 (vezi facsimil 3).
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Patru candidati s-au retras inainte de interviu
Totusi, inainte de interviu patru dintre candidati s-au retras din concurs. Ne referim la judecatoarele Alina
Andrescu, Denisa Murariu, Narcis Violin Stoica (acesta si-a depus candidatura si pentru CSM) si Georgiana
Gianina Palici. Numele celor retrasi din concurs nu a fost indicat de Inspectia Judiciara, dar identitatea lor e simplu
de aflat avand in vedere cine a mai ramas in procedura.
Astfel, la proba interviului, organizata in 27 aprilie 2022, au ramas urmatorii (vezi facsimil 3):
-judecatoarea Mihaela Rodica Dobrin;

-procurorul Florin Stelian Bobin;
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-procuroarea Elena Aurora Dogaru;

-procuroarea Ana Daniela Ostin.
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Un singur admis, doi respinsi, un absent
Comedia a continuat. Nici macar toti cei patru candidati ramasi in concurs nu s-au prezentat la interviu. Mai
precis, unul dintre ei a lipsit, astfel ca proba a fost sustinuta doar de trei candidati. Iar dintre acestia din
urma, doi au fost respinsi, unul singur trecand la proba scrisa, care a avut loc in 30 aprilie 2022.
Asadar, dintre cei zece candidati inscrisi initial la concurs, la final a ajuns unul singur, acesta sustinand
proba scrisa. Ceilalti fie au fost respinsi pe motiv ca nu indeplineau conditiile de participare, fie s-au retras,
fie nu s-au prezentat la interviu, fie au picat la interviu.
Cine este candidatul care a reusit performanta de a ajunge la proba scrisa, Inspectia Judiciara nu spune. In tabelul
cu rezultatele de la interviu sunt indicate doar niste indicative (vezi facsimil 4). Cert este vorbim despre
unul dintre judecatoarea Mihaela Rodica Dobrin, procurorul Florin Stelian Bobin, procuroarea Elena Aurora
Dogaru, procuroarea Ana Daniela Ostin, adica cei care au fost inscrisi pentru proba interviului (repetam,
doi dintre ei au picat, unul a absentat). Ramane de vazut daca magistratul care a sustinut proba scrisa va trece
sau nu, existand posibilitatea ca acesta sa o pice, astfel ca s-ar ajunge in situatia in care niciunul dintre cele opt
posturi scoase la concurs sa nu poata fi ocupate. Rezultatul probei scrise inca nu a fost afisat de Inspectia
Judiciara.
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