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INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINłIFIC 

Hotărârea nr. 12 din data de 10.05.2013 

 

 

Art. 1. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii includerea doamnei procuror Meda-

Petronela GRAMA (Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş) în lista coordonatorilor de 

practică ai INM, începând cu anul de formare 2013-2014. 

 (2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 2. Decide ca numele promoŃiei auditorilor de justiŃie 2011-2013 să fie Savelly 

ZILBERSTEIN.  

 

Art. 3. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional, fără plată, a domnului Martin HUSSELS, expert 

propus de FundaŃia Germană pentru Cooperare Juridică InternaŃională (IRZ) la seminarul cu 

tema “Tehnici de investigare a infracŃiunilor economice”, Bucureşti, 3-5 iunie 2013.  

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 4. Aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Institutul NaŃional al Magistraturii şi 

Camera ConsultanŃilor Fiscali, în vederea organizării unor activităŃi de formare profesională în 

domeniul fiscal. (anexa 1) 

 

Art. 5. (1) Aprobă modificarea sursei de finanŃare a cheltuielilor privind organizarea seminarului 

în domeniul dreptului bancar, planificat la Bucureşti, în perioada 27-28 mai 2013, în sensul 

suportării din bugetul INM a cheltuielilor aferente cazării şi meselor pentru participanŃi, precum 

şi a celor aferente cazării, meselor, onorariilor şi transportului formatorilor INM. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 6. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional, cu plată, a domnului conf. univ. dr. Aurel 

Mircea NIłĂ (SNSPA – Facultatea de AdminstraŃie Publică) la seminarul cu tema “RelaŃia cu 

mass-media” (Bucureşti, 20-21 iunie 2013) şi la seminarul cu tema “Management judiciar şi 

dezvoltare personală” (Sovata, 30 septembrie-3 octombrie 2013). 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Art. 7.  Aprobă reluarea procedurii de selecŃie pentru ocuparea a 2 posturi de formatori 

colaboratori la disciplina “Drept administrativ. Regimul contravenŃiilor” în cadrul 

Departamentului de formare iniŃială, cu menŃinerea cerinŃei ca recrutarea să se realizeze din 

rândul judecătorilor cu grad de judecătorie sau tribunal. 

 

Art. 8. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii data, locul, modul de desfăşurare, 

calendarul de desfăşurare, numărul de locuri scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica şi 

bibliografia concursului, cererea de înscriere tipizată şi metodologia de organizare şi desfăşurare 

a interviului pentru concursul de admitere la INM, sesiunea august - octombrie 2013 (anexa 2) 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 9. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii data, locul, modul de desfăşurare, 

calendarul de desfăşurare, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia concursului, cererea de 

înscriere tipizată şi metodologia de organizare şi desfăşurare a interviului pentru concursul de 

admitere în magistratură, sesiunea august - octombrie 2013 (anexa 3) 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 10. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură şi Regulamentului privind 

concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii. (anexa 4) 

(2)  Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 11. (1) Aprobă Strategia INM 2013-2016 (anexa 5). 

(2)  Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 12. Decide transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a propunerilor de 

modificare a dispoziŃiilor art. 17-23 din Regulamentul Institutului NaŃional al Magistraturii, 

aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

(anexa 6)  

 

Art. 13. Aprobă Protocolul de colaborare între INM şi Şcoala de Magistratură São Paulo, 

Brazilia. (anexa 7) 
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Art. 14. (1) Aprobă participarea Institutului NaŃional al Magistraturii într-un proiect de 

parteneriat cu European University Institute (EUI) FlorenŃa în domeniul Dreptului privat 

european.  

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 15. (1) Aprobă participarea Institutului NaŃional al Magistraturii într-un proiect de 

parteneriat coordonat de Academia de Drept European de la Trier (ERA) în materia 

admisibilităŃii mijloacelor de probă în format electronic în procesele penale.  

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 16. Decide completarea dispoziŃiilor art. 5 din Hotărârea Consiliului ŞtiinŃific nr. 25/3 iulie 

2012, prin introducerea unui nou alineat, cu următorul conŃinut: „Atunci când specificul 

activităŃii o impune, limita de 16 ore convenŃionale pe săptămână poate fi depăşită, cu condiŃia 

de a nu se  depăşi limita de 64 de ore convenŃionale lunar”. 

 

 

 

 

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

         Director 


