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Discursul doamnei judecător Florica BEJINARU, rostit în cadrul conferinŃei 

„Formarea profesională a magistraŃilor în spaŃiul european: standarde, strategii, 

programe, formatori”, organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii 

Sediul INM, Aula, ora 13,00 

 

Distinşi invitaŃi,  

StimaŃi organizatori, 

Dragi colegi, 

Doamnelor şi domnilor, 

 

Profesionalismul întregului personal din sistemul judiciar presupune 

dezvoltarea continuă a programelor de formare profesională a magistraŃilor şi a 

personalului auxiliar din cadrul instanŃelor şi parchetelor, prin adecvarea 

acestora la necesităŃile concrete de formare ale sistemului judiciar.  

Institutul NaŃional al Magistraturii a fost reglementat în România ca 

instituŃie responsabilă cu recrutarea, formarea iniŃială şi continuă a magistraŃilor, 

în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, în acord cu recomandările 

europene în materie. În acest sens, Consiliul Consultativ al Judecătorilor 

europeni (CCJE) subliniază că autoritatea competentă pentru stabilirea 

programelor de formare trebuie să fie independentă de puterile executivă şi 

legislativă şi că cel puŃin jumătate din membrii săi trebuie să fie judecători (Avizul 

nr. 4 din 2003 al CCJE). CCJE recomandă, de asemenea, ca activitatea de 

formare să fie încredinŃată unei instituŃii speciale autonome cu buget propriu 

subordonat autorităŃii judecătoreşti sau unei alt organism independent.  

Principalele atribuŃii prevăzute de lege în sarcina CSM, în realizarea rolului 

său de coordonator al activităŃii de formare iniŃială şi continuă organizate de 

către Institut constau în aprobarea programelor de formare iniŃială şi continuă, 

inclusiv a formatorilor INM. De asemenea, Consiliului îi revine rolul de a aproba 

strategiile de formare elaborate de către Institut şi, în acelaşi timp, de a evalua 
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activităŃile de formare organizate de către acesta, în principal din perspectiva 

adecvării acestora la necesităŃile de formare ale sistemului judiciar. 

             Începând cu anul 2004, activitatea Institutului NaŃional al Magistraturii s-a 

desfăşurat având în vedere obiectivele, direcŃiile principale de dezvoltare şi 

principiile cuprinse în strategiile INM (respectiv Strategia de formare iniŃială, 

Strategia de formare continuă, Strategia de recrutare şi formare a formatorilor şi 

Strategia de formare în domeniul informatic), aprobate de Plenul Consiliului 

Superior la Magistraturii.   

              În anul 2009, la propunerea INM, Plenul Consiliului a aprobat cele 3 noi  

strategii ale INM privind formarea iniŃială şi formarea continuă a magistraŃilor, 

precum şi recrutarea, formare şi evaluare a formatorilor Institutului NaŃional al 

Magistraturii, pentru perioada 2009-2012. Totodată, obiective privind formarea 

iniŃială şi continuă a judecătorilor şi procurilor au fost incluse în Strategia de 

resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii, adoptată prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1320/27 noiembrie 2008.  

În stabilirea obiectivelor strategice au fost avute în vedere: analiza 

activităŃilor de formare profesională organizate/coordonate de către Institutul 

NaŃional al Magistraturii în anii anteriori, necesităŃile de formare profesională ale 

sistemului judiciar rezultate din structura personalului din sistem; obligaŃiile de 

formare profesională rezultate din analiza legislaŃiei interne şi a documentelor 

strategice care conŃin angajamentele României rezultate din actul aderării, în 

principal obligaŃiile care rezultă din Planul de acŃiune pentru îndeplinirea 

condiŃionalităŃilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a 

progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al 

luptei împotriva corupŃiei aprobat prin HG 1346/31.10.2007 şi cu precădere 

priorităŃile în domeniul formării profesionale rezultate din rapoartele de 

monitorizare ale Comisiei europene; obligaŃiile de formare profesională a 

judecătorilor şi procurorilor care rezultă din analiza documentelor, studiilor sau 
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rapoartelor internaŃionale referitoare la sistemul judiciar ori statutul judecătorilor 

şi procurorilor.   

De o deosebită importanŃă şi ca document programatic care a ghidat 

stabilirea obiectivelor de formare începând cu anul 2008, menŃionăm liniile 

directoare cu privire la formarea profesională a personalului din sistemul judiciar 

stabilite prin RezoluŃia Consiliului şi a reprezentanŃilor guvernelor statelor membre 

reuniŃi în cadrul Consiliului privind formarea profesională a judecătorilor, a 

procurorilor şi a personalului din justiŃie în cadrul Uniunii Europene adoptată în 

cadrul reuniunii Consiliului JustiŃie şi Afaceri Interne ce a avut loc la 24 octombrie 

2008 la Luxembourg, care urmăresc în principal următoarele obiective 

generale: 

1. să contribuie la dezvoltarea unei culturi judiciare europene 

veritabile, bazate pe diversitatea sistemelor juridice şi judiciare ale 

statelor membre şi pe unitatea asigurată de dreptul european; 

2. să îmbunătăŃească cunoaşterea dreptului primar şi derivat al 

Uniunii Europene de către judecători, procurori şi personalul din 

justiŃie, inclusiv favorizarea cunoaşterii procedurilor aplicate în 

cadrul CJUE, în special procedura de obŃinere a unei hotărâri 

preliminare privind validitatea şi/sau interpretarea unor dispoziŃii 

ale dreptului european; 

3. să promoveze, printr-o formare profesională corespunzătoare, 

aplicarea dreptului european de către judecători, procurori şi 

personalul din justiŃie, care să respecte pe deplin drepturile 

fundamentale şi principiile recunoscute la art. 6 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană şi reflectate în Carta drepturilor 

fundamentele a Uniunii Europene; 

4. să favorizeze cunoaşterea sistemelor juridice şi a dreptului 

celorlalte state membre, în special prin promovarea unor cursuri 

pertinente de drept comparat; 
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5. să îmbunătăŃească competenŃele lingvistice ale judecătorilor, 

procurorilor şi ale personalului din justiŃie de pe întregul teritoriu al 

Uniunii Europene; 

6. să favorizeze o abordare colectivă a problematicilor comune 

judecătorilor, procurorilor şi personalului din justiŃie; 

7. să promoveze reflecŃia comună asupra dezvoltării spaŃiului de 

libertate, securitate şi justiŃie şi a implicaŃiilor acestuia  pentru 

buna funcŃionare a justiŃiei.  

 

 Formarea profesională iniŃială organizată de către Institutul NaŃional al 

Magistraturii a urmărit cu prioritate, reformarea sistemului de recrutare a 

magistraŃilor, transferându-se accentul pe selectarea acelor candidaŃi care 

dovedesc o bună cunoaştere a principalelor ramuri şi instituŃii de drept, 

capacitatea de a interpreta şi aplica normele de drept şi existenŃa unei gândiri 

logice, structurate, precum şi dobândirea de către viitorii magistraŃi a unor 

cunoştinŃe juridice aprofundate de drept substanŃial naŃional şi internaŃional 

precum şi de procedură.  

Formarea profesională continuă a urmărit cu prioritate asigurarea 

accesului magistraŃilor la acŃiunile de formare continuă în funcŃie de propriile 

domenii de interes, asigurarea anuală a unui număr de locuri la acŃiunile de 

formare continuă cel puŃin egal cu 1/3 din numărul de magistraŃi, precum şi 

creşterea calităŃii procesului de formare continuă.  

Sub aspectul conŃinutului programelor de formare, au fost stabilite ca 

principale obiective: pregătirea magistraŃilor în vederea asigurării cunoştinŃelor 

necesare pentru ca sistemul judiciar românesc să fie compatibil cu sistemele 

judiciare al statelor europene: drept comunitar, CEDO, cooperare judiciară 

internaŃională în materie civilă şi penală; asigurarea unei formări axate pe 

specializarea judecătorilor şi procurorilor, în concordanŃă cu nevoile sistemului; 

unificarea practicii judiciare; dezvoltarea abilităŃilor non-juridice specifice 
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profesiei de magistrat prin crearea unei punŃi de comunicare eficiente între 

magistraŃi şi societate; întărirea cooperării europene şi regionale; asigurarea 

pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în condiŃiile art. 33 din 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor; implicarea 

judecătorilor şi procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiŃie.  

S-a urmărit, de asemenea, întărirea încrederii reciproce între magistraŃii 

români şi cei ai altor state, prin oferirea de burse, stagii, vizite în străinătate 

pentru auditorii de justiŃie şi magistraŃii români şi organizarea de stagii pentru 

magistraŃii străini în România.   

  A fost manifestat interes şi pentru dezvoltarea cursurilor şi modulelor e-

learning, elaborându-se anul trecut patru cursuri care pot fi urmate on-line, şi 

anume: drept comunitar, CEDO, restituirea imobilelor naŃionalizate, fond funciar. 

Începând cu anul 2008, având în vedere şi recomandările cuprinse în 

rapoartele de monitorizare ale Comisiei Europene, pregătirea în domeniul 

unificării practicii judiciare şi al combaterii corupŃiei au fost incluse ca domenii 

prioritare de formare în programele de formare centralizată şi descentralizată 

pentru 2010.   

 Pentru perioada următoare, obiectivele de formare trebuie să răspundă 

următoarelor cerinŃe: transformarea judecătorului român într-un judecător 

european; permanenta modificare a legislaŃiei şi apariŃia sau creşterea în 

amploare a unor fenomene sociale determină creşterea numărului acŃiunilor de 

formare; creşterea importanŃei studierii limbilor străine; necesitatea dezvoltării 

abilităŃilor non juridice specifice profesiei de magistrat; uniformizarea formării 

oferite magistraŃilor. 

Ca prioritate de formare pe termen scurt, asigurarea formării profesionale 

a judecătorilor şi procurorilor în vederea aplicării corespunzătoare a legii micii 

reforme, adoptată de curând de către Parlament, precum şi în ceea ce 

priveşte noile coduri, prin includerea în programele de formare continuă a 
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judecătorilor şi procurorilor, la nivel centralizat şi descentralizat şi dezvoltarea 

învăŃământ la distanŃă. 

În încheiere, apreciez că lucrările acestei conferinŃe vor evidenŃia 

aspecte importante care să îndrume Institutul în găsirea celor mai bune soluŃii 

pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă în prezent. 

Vă mulŃumesc! 


