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PROCURORII MUTA PRIMII – Sectia
pentru procurori din CSM se
intruneste pentru desemnarea
vicepresedintelui Consiliului pe anul
2022. Cristian Mihai Ban, Nicolae
Solomon, Codrut Olaru si Tatiana
Toader pot ocupa din nou functia. Din
partea judecatorilor, Gabriela Baltag si
Andrea Chis si-au anuntat candidatura
pentru sefia CSM
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Peste trei zile vom afla cine va fi vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii in 2022. Sectia pentru
procurori a CSM (foto) se intruneste joi, 25 noiembrie 2021, pentru a-si desemna candidatul la aceasta
functie.

Desemnearea candidatului pentru functia de vicepresedinte CSM este de altfel singurul punct de pe ordinea de zi a
sedintei Sectiei pentru procurori: “Desemnarea candidatului membru procuror pentru functia de vicepresedinte al
Consiliului Superior al Magistraturii” (vezi facsimil).
Ulterior, procurorul propus pentru functia de vicepresedinte al CSM urmeaza sa fie validat de Plenul Consiliului, intro sedinta care deocamdata nu a fost programata.

Pozitia de vicepresedinte al CSM va fi ocupata de un procuror care a mai detinut deja aceasta functie in
trecut, in conditiile in care in Consiliu sunt cinci reprezentanti ai parchetelor, iar mandatul CSM-ului este de
sase ani. Practic, viitorul vicepresedinte CSM va fi unul dintre Cristian Mihai Ban, Nicolae Solomon, Codrut
Olaru sau Tatiana Toader, cel de-al cincilea procuror, Florin Deac, fiind vicepresedinte al Consiliului in
prezent si neputand avea doua mandate consecutive.
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Pentru sefia CSM sunt doua candidaturi
Altfel, pentru functia de presedinte al CSM pe anul 2022, care va fi detinuta de un judecator, si-au anuntat
candidaturile Gabriela Baltag si Andrea Chis (click aici pentru a citi). Deocamdata insa nu a fost stabilita data
sedintei Sectiei pentru judecatori a CSM in care se va desemna presedintele Consiliului pe 2022, acesta trebuind
apoi sa fie la randul sau validat de Plen, intr-o sedinta care de asemenea nu a fost programata.
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