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* CSM si INM organizeaza in aceste luni concurs de admitere in magistratura. Subliniem ca este vorba despre
oameni care ocupa deja profesii juridice, iar nu despre absolventi ai Institutului National al Magistraturii.
Ce este interesant in tabelul cu candidati vedeti dand click aici.
* Unul dintre taticii pietei de criptomonede a ajuns la Bucuresti, unde s-a intalnit si cu un ministru, dar si cu
un fan. Ce a discutat omul de afaceri strain cu ministrul roman, dar si cu ce epitet s-a exprimat despre admiratorul
sau aflati facand click aici.
* De cate ori nu ati auzit la stiri ca „iarna iar a luat prin surprindere autoritatile”? Ei bine, de data aceasta
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere da asigurari ca nici anul trecut nu a fost
prinsa pe picior gresit si nici anul acesta nu vor fi probleme. Click aici ca sa cititi cum se pregateste CNAIR
de iarna!
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* Asta da minune: cu circa doua luni inainte sa se incheie anul 2021, Procurorul General al Romaniei,
semnatara Protocolului PICCJ-SRI Gabriela Scutea (foto centru), a decis sa prezinte raportul de activitate...pe
anul trecut.
Auzim ca joi, 22 septembrie 2022, Scutea va prezenta bilantul Ministerului Public pe 2021. Cica sefa PICCJ
va explica rezultatele Parchetului General in fata ministrului Justitiei Catalin Predoiu si membrilor Sectiei
pentru procurori a CSM. Totul se intampla abia acum, desi legea prevede ca raportul trebuia prezentat inca
din februarie. Mai exact, conform art. 74 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara: “Parchetul de pe
langa Inalta Curte de Casatie si Justitie elaboreaza anual un raport privind activitatea desfasurata, pe care il
prezinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii si ministrului justitiei, nu mai tarziu de luna
februarie a anului urmator. Ministrul justitiei va prezenta Parlamentului concluziile asupra raportului de activitate a
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie”. Altfel, abia asteptam sa vedem cu ce se lauda
Parchetul General condus de Gabriela Scutea.

* Judecatoarea Daniela Panioglu de la Curtea de Apel Bucuresti este iar in discutia CSM. Nu vorbim despre vreun
dosar disciplinar de data aceasta, ci despre o nemultumire a lui Panioglu. Judecatoarea, vestita pentru anii de
puscarie cu care arunca si pentru motivarile sale unice, a facut plangere prealabila la Sectia pentru
judecatori a CSM impotriva hotararii din mai 2022 aceleasi Sectii pentru judecatori a CSM prin care s-a
constatat ca a incalcat Codul deontologic al magistratilor. Plangerea lui Panioglu va fi judecata in sedinta de
joi, 22 septembrie 2022, a Sectiei pentru judecatori a CSM.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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