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ULTIMII MAGISTRATI NASITI DE BASESCU – INM a afisat rezultatele finale obtinute de judecatorii si procurorii
care au sustinut examenul de capacitate in perioada iulie-noiembrie 2014. Niciun candidat judecator nu a picat
examenul. Listele cu rezultatele obtinute de procurori si personal asimilat magistratilor releva ca un singur
procuror nu a reusit sa promoveze examenul de capacitate (Listele)
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Institutul National al Magistraturii a dat publicitatii rezultatele finale obtinute de candidatii magistrati si de personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor care au sustinut examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si procurorilor stagiari organizat in perioada iulie-noiembrie 2014. Conform listelor publicate de INM in data de 5 noiembrie 2014, toti cei 101 candidatii judecatori si personalul de specialitate juridica
asimilat magistratilor care a sustinut probele cu judecatorii, au promovat examenul.

Cea mai mare medie generala de promovare a examenului a fost obtinuta de judecatorul Iulian Minaev de la Judecatoria Constanta (9,87), iar cea mai mica judecatoarei Cristina Crina Capota de la Judecatoria Sector 2 Bucuresti (8,25). De cealalta parte, listele cu mediile obtinute de procurori si de personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor care a sustinut probele cu procurorii, arata ca cea mai mare nota a
fost de 9,85 si apartine procuroarei Manuela Ungureanu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti. Aceeasi lista arata ca din cei 100 de candidati care au sustinut examenul de capacitate, doar 99 au promovat, procurorul Claudiu Dumitru Cazan de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Carbunesti avand o medie generala de doar 5,97. Conform regulamentului examenului, au fost declarati admisi
doar candidatii care au avut o medie generala de minimum 7,00.
In contextul politic actual, magistratii care au promovat examenul de capacitate, organizat in perioada iulie-noiembrie 2014, vor fi numiti in functie de presedintele Traian Basescu. Acest lucru se va intampla, cel mai probabil, in ultimele zile ale lui Traian Basescu la Palatul Cotroceni. Conform Hotararii nr.581*) din 14 septembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si
al procurorilor stagiari, "in termen de cel mult 30 de zile de la data validarii examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a judecatorilor si procurorilor care au promovat examenul de capacitate".
Acelasi Regulament prevede ca magistratii care au promovat examenul de capacitate vor fi repartizati pe posturile vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante, candidatii admisi la examen avand dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III-a.
Conform Hotararii nr.581*) din 14 septembrie 2006, candidatii vor fi convocati la Consiliul Superior al Magistraturii, in vederea repartizarii pe post.
In cazul in care doi magistratii cu medii egale vor opta pentru acelasi post, prioritate va avea candidatul care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare in magistratura.
*Cititi aici rezultatele finale ale candidatilor judecatori si personalului asimilat judecatorilor si procurorilor care au sustinut probele cu judecatorii
*Cititi aici rezultatele finale ale candidatilor procurori si personalului asimilat judecatorilor si procurorilor care au sustinut probele cu procurorii
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