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INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINłIFIC 

Hotărârea nr. 17 din data de 11.06.2013 

 

Art. 1. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare iniŃială pentru anul I 

şi Programul de stagiu pentru anul II (2013-2014) (anexa 1). 

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

 

Art. 2. Decide că solicitarea formulată de domnul Ciprian-Cristian PURICE, auditor de justiŃie în 

anul II, este de competenŃa Consiliului Superior al Magistraturii, căruia urmează a-i fi înaintată spre 

soluŃionare. 

 

Art. 3. Aprobă încheierea Protocolului privind implementarea Acordului de cooperare 

„Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind atingerea obiectivelor de 

referinŃă stabilite prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare”, semnat de Ministerul 

Afacerilor Externe din Regatul Olandei şi Ministerul JustiŃiei din România (anexa 2). 

 

Art. 4. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional, fără plată, pentru seminarul cu tema “Şcoala de 

vară – Etică şi deontologie” (Orşova, 1-5 iulie 2013), a domnului Ingo WERNER, Şeful 

DirecŃiei Cooperare juridică internaŃională – Formare iniŃială şi continuă a judecătorilor şi 

procurorilor din cadrul Ministerului de JustiŃie din Germania şi a domnului judecător Daniel 

RADKE, Vicepreşedintele Judecătoriei din Euskirchen, experŃi propuşi de FundaŃia Germană 

pentru Cooperare Juridică InternaŃională (IRZ). 

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

 

Art. 5. (1) Aprobă folosirea în mod excepŃional, fără plată, pentru trei seminarii cu tema 

“Criminalistică” (Bucureşti, 12-14 iunie 2013; Sovata, 20-21 iunie 2013; Bucureşti, 9-11 

octombrie 2013) a domnului Csaba KISS, psiholog specialist în cadrul Laboratorului de detecŃie 

psihologică a comportamentului simulat din cadrul DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului 

Bucureşti şi a domnului Bogdan Silviu STAICU, procuror-şef SecŃie urmărire penală în cadrul 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 
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Art. 6. Aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Institutul NaŃional al Magistraturii şi 

Centrul MultifuncŃional de Pregătire Schengen. (anexa 3) 

 

Art. 7. (1) În urma susŃinerii interviului în faŃa Consiliului ŞtiinŃific, propune Consiliului Superior al 

Magistraturii numirea ca formator cu normă întreagă, la disciplina Dreptul familiei, în cadrul 

Departamentului de formare profesională iniŃială, a doamnei judecător Tania Loredana BĂDIN 

(Judecătoria Sectorului 3, în prezent detaşată la Şcoala NaŃională de Grefieri). 

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

 

Art. 8. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii includerea în lista coordonatorilor de 

practică începând cu anul de formare 2013-2014 a doamnei judecător Elena Veronica Andreea 

IURA (Judecătoria Sectorului 2), doamnei procuror Tatiana TOADER (Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 2) şi a doamnei procuror Paula Despina GEORGESCU (Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Sectorului 6). 

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

 

Art. 9. Aprobă declanşarea procedurii de recrutare a 3 formatori colaboratori în domeniul 

Criminalistică. 

 

Art. 10. Aprobă declanşarea procedurii de recrutare a 2 formatori colaboratori pentru formarea 

iniŃială, la disciplina Engleză juridică. 

 

Art. 11. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii data, locul, modul de desfăşurare şi 

calendarul de desfăşurare, tematica şi bibliografia, cerere-tip de înscriere pentru examenul de 

capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari – sesiunea 2013. (anexa 4) 

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

 

Art. 12. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii componenŃa comisiilor de elaborare a 

subiectelor, de soluŃionare a contestaŃiilor şi de examinare pentru concursul de admitere la INM, 

sesiunea august-octombrie 2013 (anexa 5). 

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

 

Art. 13. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii componenŃa comisiilor de elaborare a 

subiectelor, de soluŃionare a contestaŃiilor şi de examinare pentru concursul de admitere în 

magistratură, sesiunea august-octombrie 2013. (anexa 6) 
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(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 14. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii data, locul, modul de desfăşurare şi 

calendarul de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de promovare în funcŃii de 

execuŃie a judecătorilor şi procurorilor, sesiunea octombrie 2013. (anexa 7) 

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

 

Art. 15. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Centrului pentru perfecŃionarea 

magistraŃilor Giroc. (anexa 8) 

 

 

 

 

 

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

         Director 


