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CORBU E SINGURA – Sefa Inaltei Curti
Corina Corbu nu va avea nicio
problema sa obtina un al doilea
mandat la conducerea instantei
supreme. Corbu este unicul candidat
pentru presedintia ICCJ. Niciun alt
judecator de la Inalta Curte nu a
indraznit sa ii fie rival. Corbu urmeaza
sa fie numita de Sectia pentru
judecatori a CSM pentru un nou
mandat la conducerea ICCJ, pe care il
va incepe in septembrie 2022
(Scrisoarea de intentie)
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Desi au existat zvonuri in mediile juridice despre un important judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie
care intentiona sa ii fie contracandidat actualei sefe ICCJ Corina Corbu (foto dreapta) in procedura de numire la
conducerea instantei supreme, iata ca acest lucru nu se va mai intampla. Niciun judecator de la ICCJ nu a
indraznit sa ii fie rival Corinei Corbu la presedintia ICCJ.

Surse avizate au declarat pentru Lumea Justitiei ca actuala sefa a Inaltei Curti va candida de una singura
pentru un nou mandat de presedinte al instantei supreme. Perioada de inscriere a candidaturilor s-a
incheiat luni, 23 mai 2022, iar singurul pretendent la sefia Inaltei Curti este Corina Corbu.

Corbu are mandatul in buzunar
Conform calendarului postat pe site-ul CSM, Corina Corbu urmeaza sa isi depuna proiectul de management pana
in 2 iunie 2022. Ulterior, incepand cu 8 iunie 2022, Corina Corbu poate fi convocata in fata Sectiei pentru judecatori
a CSM in vederea sustinerii interviului. Nu va exista insa nicio problema pentru Corbu, in conditiile in care
aceasta face parte din majoritatea care in prezent controleaza Consiliul.
Corina Corbu isi va incepe cel de-al doilea mandat la conducerea Inaltei Curi in luna septembrie 2022, urmand sa
stea in functie pana in 2025, desigur daca nu intervine ceva neprevazut.

Scrisoarea de intentie a Corinei Corbu
Informatiile prezentate de Lumea Justitiei au fost confirmate de CSM, la scurt timp dupa publicarea lor. Corina
Corbu este singurul candidat pentru functia de presedinte ICCJ. Pe site-ul CSM a fost publicata de asemenea si
scrisoarea de intentie a lui Corbu (vezi facsimil).
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