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URMASA LUI NETEJORU – Nicio emotie la concursul pentru numirea noului sef al Inspectiei Judiciare.
Judecatoarea Roxana Ioana Petcu va fi noua inspectoare-sefa a Inspectiei Judiciare. In prezent directoare a
Directiei de Inspectie pentru Judecatori din IJ, Petcu este singura candidata pentru conducerea Inspectiei.
Mandatul lui Lucian Netejoru expira la 15 mai 2022, urmand sa ramana sef interimar o luna

Scris de V.B. | Data: 02.05.2022 13:17

S-a aflat cine va fi urmasa judecatorului Lucian Netejoru la conducerea Inspectiei Judiciare. Luni, 2 mai 2022,
Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista candidatilor care indeplinesc conditiile legale de participare la
concursul pentru ocuparea functiei de inspector-sef al IJ.

Este impropriu spus „lista candidatilor”, deoarece in tabel figureaza o singura persoana – si anume: judecatoarea
Roxana Ioana Petcu (foto), cea care din 2020 activeaza ca directoare a Directiei de Inspectie pentru
Judcatori din Inspectia Judiciara (vezi facsimil 1).
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Inspectoare judiciara din 28 decembrie 2018, Petcu a activat ca vicepresedinta, apoi ca presedinta a Judecatoriei
Buftea intre 2005 si 2011, apoi a condus Tribunalul Ilfov din noiembrie 2011 pana in octombrie 2013, cand a fost
detasata la Consiliul Superior al Magistraturii – Directia resurse umane si organizare – Serviciul resurse umane
pentru instantele judecatoresti. De altfel, Petcu a condus acest serviciu intre 2017 si 2018, inainte sa fie admisa in
Inspectia Judiciara. Magistrata are un doctorat in drept din partea Academiei de Politie „Alexandru Ioan
Cuza” (vezi facsimil 2).
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Amintim ca mandatul de inspector-sef al judecatorului Lucian Netejoru expira la data de 15 mai 2022, iar calendarul
concursului pentru numirea noului sef al IJ expira in 17 iunie (click aici pentru a citi). Aceasta inseamna ca
Netejoru va ramane sef interimar timp de peste o luna – situatie permisa de art. 67 alin. 7 din Legea 317/2004:
„In situatia vacantarii functiei de inspector-sef sau, dupa caz, de inspector-sef adjunct al Inspectiei Judiciare ca
urmare a expirarii mandatului, interimatul functiei se asigura de inspectorul-sef sau, dupa caz, de inspectorul-sef
adjunct ale caror mandate au expirat, pana la data ocuparii acestor functii in conditiile legii”.
Urmatorul pas important al concursului pentru sefia Inspectiei Judiciare va avea loc la 17 iunie 2022, cand
judecatoarea Roxana Petcu este asteptata la Consiliul Superior al Magistraturii, ca sa-si prezinte proiectul de
management. Rezultatul ar trebui sa fie afisat in aceeasi zi.
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