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INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII, 22-23.11.2010 

ConferinŃa : „Formarea profesionala a magistratilor în spatiul 

european: standarde, strategii, programe, formatori” 
 

 
Judecator dr. Constantin BRANZAN 

Director 

Institutul NaŃional al Magistraturii 

 
 
 
Doamnelor şi domnilor invitaŃi, distinşi colegi, 

 
 

în numele Institutului NaŃional al Magistraturii permiteŃi-mi să vă urez: „Bine 

aŃi venit!” şi să vă mulŃumesc pentru că aŃi acceptat invitaŃia de a ne fi alături cu 

ocazia acestui eveniment,  la care suntem onoraŃi să salutăm prezenŃa unor 

distinşi reprezentanŃi ai instituŃiilor care au un rol foarte important în înfăptuirea 

justiŃiei în România şi în Uniunea Europeană, şi anume: 

 

d-na judecător Florica BEJINARU, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,  

 

d-na judecător Camelia TOADER, care reprezintă la acest eveniment Curtea de 

JustiŃie a Uniunii Europene, 

 

dl. judecător Adrian BORDEA, care, în calitate de preşedinte al secŃiei comerciale, 

reprezintă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie,  

 

dl. Cătălin PREDOIU, ministrul justiŃiei, 

 şi  

d-na procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie 

şi Justitie Gabriela SCUTEA. De asemenea, Ńin să le mulŃumesc pentru sprijinul 

constant acordat Institutului în desfăşurarea activităŃii sale. 

Nu în ultimul rând, am deosebita plăcere să îi urez “Bine aŃi revenit la 

Bucureşti!” domnului secretar general al Retelei Euroepene de Formare Judiciară - 

REFJ, judecător Victor HALL, multumindu-i totodată pentru deschiderea cu care a 

acceptat să participe la acest eveniment, ca şi la cel de azi dimineaŃă – Finala 
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Concursului Themis -, pentru susŃinerea şi prietenia pe care ne-a arătat-o în atâtea 

ocazii. PrezenŃa domniei sale ne bucură şi ne onorează. 

 

Institutul NaŃional al Magistraturii va găzdui timp de două zile conferinŃa cu 

tema ”Formarea profesională în spaŃiul European: standarde, strategii, programe, 

formatori”, prilej care reuneşte, în mod fericit, directori şi reprezentanŃi ai şcolilor 

europene de formare judiciară din Belgia, CroaŃia, Finlanda, FranŃa, Germania, 

Letonia, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia şi Spania, reprezentanŃi ai 

instituŃiilor europene de formare Academia de Drept European de la Trier -ERA şi a 

AsociaŃiei Europene a Judecătorilor Administrativi - AEAJ, magistraŃi din Belgia, 

Danemarca, FranŃa, Italia, Olanda, Polonia şi Spania, precum şi judecători şi 

procurori români, formatori INM interesaŃi în dezvoltarea politicilor publice în 

domeniul justiŃiei. 

Ne exprimăm convingerea că acest eveniment va reprezenta o bună 

oportunitate pentru şcolile europene de formare judiciară de a se cunoaşte 

reciproc şi de a concepe şi dezvolta proiecte şi programe noi, că schimbul de 

experienŃă şi efortul de a identifica soluŃii comune vor constitui o contribuŃie 

relevată la crearea unei practici unitare în domeniul formării magistraŃilor şi, în 

acelaşi timp, un pas important în îndeplinirea obiectivelor Programului Stockholm  

„O Europă deschisă şi sigură în serviciul cetăŃenilor şi pentru protecŃia acestora”. 

 

Într-o perioadă în care au loc mari schimbări, în care lumea abia începe să 

iasă din criza economică şi financiară, Uniunea Europeană are, mai mult ca 

niciodată, datoria de a-şi proteja cetăŃenii, de a le promova valorile şi de a le 

apăra interesele. Respectul pentru persoane şi pentru demnitatea, libertatea, 

egalitatea şi solidaritatea umană sunt valorile perene într-o perioadă de 

permanente transformări sociale şi tehnologice. Aceste valori trebuie, prin urmare, 

să se afle în centrul eforturilor noastre. 

Programul Stockholm, adoptat în decembrie 2009, stabileşte priorităŃile 

pentru dezvoltarea spaŃiului european de libertate, securitate şi justiŃie în următorii 

cinci ani. Miza principală a acŃiunii Uniunii în acest domeniu în anii care vor urma 

va fi „promovarea Europei cetăŃenilor”, prin garantarea faptului că cetăŃenii îşi 

pot exercita drepturile şi pot beneficia pe deplin de pe urma integrării europene. 
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CetăŃenii au cele mai mari aşteptări de la factorii de decizie politică cu 

precădere în domeniile libertăŃii, securităŃii şi justiŃiei, întrucât acestea au un 

impact asupra vieŃii lor cotidiene.  

  Pe de altă parte, intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona permite 

Uniunii să dea dovadă de mai multă ambiŃie în felul în care răspunde 

preocupărilor şi aspiraŃiilor de zi cu zi ale cetăŃenilor europeni. SpaŃiul judiciar 

european şi funcŃionarea corespunzătoare a pieŃei unice se bazează pe principiul 

fundamental al recunoaşterii reciproce. FuncŃionarea eficace a acestui spaŃiu 

depinde de existenŃa unor relaŃii de încredere reciprocă între judecători, 

profesioniştii din domeniul dreptului, întreprinderi şi cetăŃeni. Iar pentru a exista 

încredere reciprocă trebuie să existe standarde minime şi o înŃelegere profundă a 

diferitelor tradiŃii şi metode juridice. 

   

  În acest context, formarea profesioniştilor dreptului dobândeşte conotaŃii şi 

valenŃe noi, iar instituŃiile de formare de la nivel naŃional, alături de structurile lor 

supra-naŃionale – cum sunt REFJ şi ReŃeaua de la Lisabona – sunt chemate să 

identifice răspunsuri adecvate la nivel european, dar şi să pună în comun 

expertiză, resurse şi acŃiuni de formare pentru atingerea obiectivului constând în 

pregătirea, în următorii ani, a unui număr semnificativ de judecători şi procurori în 

materia dreptului european. 

  O Europă unită presupune, în mod ideal, o uniformitate, măcar relativă, a 

formării judiciare. Diversitatea sistemelor de drept nu permite întru totul o formare 

identică a tuturor judecătorilor şi procurorilor europeni. Există însă anumite 

segmente de formare, cum ar fi legislaŃia UE (cu toate componentele acesteia: 

drept comunitar, cooperare judiciară internaŃională, drepturile omului) sau limbile 

străine, în care este cu adevărat posibilă o formare comună.  

  Definirea unei curricule în domeniul legislaŃiei UE, comună pentru diferiŃii 

practicieni în drept, constituie primul pas către o astfel de formare unitară. 

  Sunt de menŃionat în acest context eforturile depuse de către REFJ, în 

cadrul programelor dezvoltate de acesta, în definirea unor curricule comune în 

materia dreptului comunitar şi a cooperării judiciare internaŃionale, precum şi 

demersurile realizate de către ReŃeaua de la Lisabona, în cadrul Programului 

HELP, pentru definirea unei curricule comune în materia drepturilor omului. 
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Dreptul Uniunii Europene, cooperarea judiciară internaŃională şi drepturile 

omului reprezintă cele mai solicitate domenii de formare în România, fapt ce 

reiese din sinteza răspunsurilor instanŃelor şi parchetelor referitoare la domeniile în 

care magistraŃii români doresc să se organizeze anual acŃiuni de formare. INM 

apreciat ca imperativă asigurarea unei formări a magistraŃilor romani în vederea 

integrării sistemului judiciar romanesc în contextul european actual, motiv pentru 

care organizarea de seminarii în aceste domenii a fost o constantă a programelor 

de formare INM din ultimii 8 ani. Mai mult, pentru perioada 2004 – 2008 aceste 

domenii au fost apreciate ca fiind  domenii prioritare de formare. 

Anual, INM formează, în medie, 4.000 de magistraŃi. În materia dreptului 

european INM a format, în ultimii 4 ani (2007 - 2010) peste 3.300 de magistraŃi 

(reprezentând aproximativ 20% din numărul judecătorilor şi procurorilor romani 

formaŃi în perioada de referinŃă), fapt ce evidenŃiază importanta pe care INM o 

acordă, în continuare, acestui obiectiv.  

Anvergura acestui demers a determinat INM să conceapă un sistem 

complex de formare, prin utilizarea concomitentă a unor metode clasice de 

formare (seminarii, conferinŃe, programe de formare a formatorilor s.a.) pe de o 

parte, precum şi a unor metode neconvenŃionale, moderne, pe de altă parte, 

care au însă o eficienŃă sporită, permiŃând rezultate durabile. 

Programele de formare din domeniul dreptului european sunt concepute 

şi desfăşurate pe mai multe paliere: o parte din seminarii se adresează 

magistraŃilor care doresc să dobândească cunoştinŃe de bază, generale, în 

această materie, altele au un conŃinut cu un grad mai mare de specializare, 

adresându-se magistraŃilor care deŃin un nivel mediu de cunoştinŃe, iar alte 

seminarii au un grad ridicat de specializare, vizând în domenii punctuale, de 

interes pentru judecătorii romani.  

   

  Pentru crearea unei culturi comune, pentru cultivarea şi dezvoltarea 

sentimentului apartenenŃei la categoria magistratului european, esenŃiale sunt 

imaginarea şi implementarea unor programe dedicate practicienilor dreptului, 

care să le permită acestora să dobândească cunoştinŃe privind legislaŃia UE, 

sistemele judiciare naŃionale sau know-howul privind implementarea şi aplicarea 

legislaŃiei UE. 
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  Prin specificul lor activităŃile organizate la nivel european permit o formare 

uniformă şi prezintă marele avantaj de a aduce şi a pune în comun experienŃe 

naŃionale diverse, creând cadrul optim pentru un schimb de experienŃă şi pentru 

stabilirea unui climat de încredere reciprocă. Diversele programe de schimb, 

stagiile, vizitele de lucru, conferinŃele şi seminariile internaŃionale sunt tot atâtea 

metode de formare posibil de realizat pe plan european, eficienŃa acestora fiind 

deja demonstrată prin experienŃa programelor Comisiei Europene, aplicate prin 

intermediul REFJ. 

  Fiecare din aceste metode de formare sunt adaptate unor obiective de 

formare diferite. 

  Astfel, schimburile de magistraŃi reprezintă o metodă excelentă de 

cunoaştere reciprocă, de descoperire a altor sisteme naŃionale jurisdicŃionale, a 

culturii altor state, a specificităŃii acestora, deosebit de apreciată de judecătorii şi 

procurorii care au beneficiat de un astfel de stagiu.  

  Participarea magistraŃilor din alte state europene la acŃiuni de formare 

organizate pe plan naŃional este o altă metodă al cărei rezultat final este similar 

cu cel al programului de schimb, chiar dacă impactul este mult mai redus, 

datorită duratei mult mai mici a acestor acŃiuni. 

  Programele practice de formare comună constituie şi ele o modalitate 

excelentă de a aduce împreună specialişti din diferite state europene. Provocări 

comune, ca de exemplu simularea soluŃionării unor cereri specifice cooperării 

judiciare internaŃionale în cadrul unor seminarii de formare cu participare 

internaŃională pot reprezenta o metodă eficientă pentru a ridica probleme şi, mai 

ales, pentru a găsi soluŃii comune.  

  Seminariile de formare on-line organizate de fie de autorităŃile naŃionale, fie 

de organisme internaŃionale ca REFJ, pot constitui, la rândul lor, metode de 

formare eficiente, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât mai ales din 

punctul de vedere al costurilor. Din păcate, astfel metode de formare sunt fie 

lipsite, fie cu o capacitate redusă de a crea legături strânse între participanŃi.  

  Avantajele lor nu sunt însă de neglijat, astfel că apreciem că ele trebuie 

incluse între metodele utilizate în perspectiva realizării unei formări uniforme la 

nivel european, în special în materia legislaŃiei UE. 
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  Formarea on-line reprezintă o resursă practic inepuizabilă de formare, care, 

în prezent, nu este explorată şi exploatată pe deplin. REFJ şi multe din instituŃiile 

naŃionale sunt la începutul utilizării acestei tehnici moderne de formare. Apreciem 

însă că, în timp, atât instituŃiile de formare, cât şi magistraŃii se vor familiariza cu 

această metodă de formare şi o vor utiliza din ce în ce mai des pentru 

perfecŃionarea cunoştinŃelor lor.  

   

  Aminteam faptul că, pentru a exista încredere reciprocă între magistraŃii 

din diverse state europene, trebuie să existe standarde minime şi o înŃelegere 

profundă a diferitelor tradiŃii şi metode juridice. Institutele de formare trebuie să se 

preocupe, aşadar, de identificarea unor standarde în activitatea lor, referitoare la 

conŃinutul formării, la calitatea acesteia, la formatorii utilizaŃi şi la metodele de 

formare întrebuinŃate. Iar pentru definirea acestor standarde, procesul de 

evaluare a formării rămâne esenŃial.  

  Cităm, în acest sens, din Opinia nr. 4 a CCJE (Consiliul Consultativ al 

Judecătorilor Europeni), în care se arată că: ”pentru a îmbunătăŃi continuu 

activitatea de formare judiciară, organismele cu atribuŃii în activitatea de formare 

trebuie să facă în mod frecvent evaluarea programelor şi metodelor utilizate.  

  Institutul NaŃional al Magistraturii a dezvoltat această componentă a 

activităŃii sale, realizând o evaluare a procesului de formare din multiple 

perspective: cea a beneficiarilor formării (viitorii magistraŃi, respectiv de magistraŃii 

în funcŃie), perspectiva sistemului (evaluare realizată de instanŃe şi parchete), cea 

a formatorilor care au fost implicaŃi în realizarea procesului de formare şi, nu în 

ultimul rând, din perspectiva specialistului în ştiinŃele educaŃiei.  

  Nu doar procesul de formare este supus evaluării, ci şi probele de examen 

din cadrul diverselor concursuri organizate în cadrul sistemului judiciar, prin 

intermediul INM. Testele sunt verificate din punctul de vedere al eficientei, al 

relevantei, al performantei lor, rezultatele acestor evaluări fiind utilizate pentru 

perfecŃionarea acestor instrumente şi pentru identificarea celor mai bune soluŃii 

viitoare.  

  Din experienŃa noastră, putem afirma că definirea unor standarde ajută 

foarte mult organizarea procesului de învăŃământ, la uniformizarea acestuia, în 

asigurarea calităŃii sale.  
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  Apreciem că un astfel de demers de standardizare va fi necesar în 

perspectiva realizării unei formări unitare la nivel european. Salutăm în acest sens 

demersurile REFJ în elaborarea unui ghid de bune practici în ceea ce priveşte 

procesul de evaluare a formării. Apreciem că această iniŃiativă va putea sta la 

baza identificării unor standarde comune europene în materie de formare.  

  

  ConferinŃa pe care INM o organizează în aceste zile este o recunoaştere a 

importanŃei pe care atât INM, cât şi dumneavoastră, cei care aŃi răspuns invitaŃiei 

noastre, o acordăm fenomenului de convergenŃă a politicilor de formare la nivel 

european şi o expresie a sprijinului pe care noi înŃelegem să îl oferim în continuare 

demersului de unificare a formării judiciare, a implicării noastre în identificarea 

unei strategii comune de punere în aplicare a obiectivelor Programului 

Stockholm. 

  Desigur, este un drum lung şi anevoios, care va presupune multă dedicaŃie 

şi determinare din partea tuturor celor implicaŃi, un drum care va presupune 

reformă, schimbarea mentalităŃilor, deschidere, adaptabilitate şi originalitate în 

identificarea de soluŃii noi.  

  Sistemele judiciare europene sunt puse în acest moment în fata unei 

provocări fără precedent, la care vor fi nevoite să răspundă. Sunt convins că şi de 

această dată vom reuşi să găsim împreună soluŃii care să îmbine în mod fericit 

diversitatea şi nevoia de unitate, să identifice, să protejeze şi să prezerve 

particularităŃile naŃionale, dar să reprezinte, în acelaşi timp, un pas înainte pe 

drumul unei uniuni reale, profunde.  

  Ne-am dori ca această conferinŃă să ofere posibilitatea unui schimb de idei 

pornind de la diversitatea şi particularităŃile experienŃelor naŃionale, dar, în acelaşi 

timp, să creeze cadrul unor discuŃii privind viitorul formării judiciare în spaŃiul 

european. Ne propunem ca iniŃiativa noastră să reprezinte unul din paşii pe care 

noi va trebui să îi urmăm, împreună, pentru identificarea acelui răspuns european 

la provocările momentului nostru şi o oportunitate de expresie pentru toŃi cei care 

doresc să sprijine acest demers. 

   

  Vă mulŃumesc pentru atenŃia acordată şi vă doresc tuturor mult succes în 

dezbaterile care vor urma! 


