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Cum poţi deveni
judecător sau
procuror?
1.Modalitatea principală de recrutare a
judecătorilor şi procurorilor este concursul de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii (INM), organizat anual.
La concursul de admitere la INM poate
participa orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:


are cetăţenia română, domiciliul
în România şi capacitate deplină
de exerciţiu;



este licenţiată în drept;



nu are antecedente penale sau
cazier fiscal şi se bucură de o
bună reputaţie;



cunoaşte limba română;



este aptă, din punct de vedere
medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei.

Concursul constă în susţinerea a 3 probe:





un test grilă (probă eliminatorie)
de verificare a cunoştinţelor candidaţilor în materia dreptului civil,
a dreptului procesual civil, a dreptului penal şi a dreptului procesual penal;
un test grilă de verificare a raţionamentului logic;
un interviu care constă în elaborarea în scris a unei analize cu
privire la un subiect extras şi susţinerea orală a acesteia precum
şi analiza orală a unei speţe cu
elemente de etică specifice profesiei.

Cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de auditori de justiţie. Durata cursurilor este de 2 ani. În perioada cursurilor, auditorii de justiţie efectuează stagii de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, asistă la şedinţele
de judecată şi la activitatea de urmărire
penală, pentru a cunoaşte în mod direct
activităţile pe care le desfăşoară judecătorii, procurorii şi personalul de specialitate.
Auditorii de justiţie beneficiază de o bursă
având caracterul unei indemnizaţii lunare
corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
La finalizarea primului an de studii, auditorii de justiţie optează, în ordinea mediilor şi
în raport cu numărul posturilor, pentru
funcţia de judecător sau procuror.
După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de
justiţie susţin un examen de absolvire,
constând în probe teoretice şi practice,
după promovarea acestuia fiind numiţi, de
regulă, în funcţiile pentru care au optat
după primul an de cursuri.
Judecătorii şi procurorii stagiari sunt numiţi
în funcţie de către Consiliul Superior al
Magistraturii pentru a efectua un stagiu de
1 an.
2.Concursul de admitere în magistratură
pentru persoanele cu o anumită vechime
în specialitate juridică
Pot fi admişi în magistratură, pe bază de
concurs (fără a fi necesară absolvirea INM)
orice persoană care îndeplineşte condiţiile
generale de intrare în magistratură enumerate la punctul precedent şi are o vechime
de cel puţin 5 ani într-una din următoarele
funcţii sau profesii: judecător sau procuror
(dacă şi-a încetat activitatea din motive
neimputabile), personal de specialitate
juridică asimilat prin lege judecătorilor şi
procurorilor, avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic, personal de probaţiune
cu studii superioare juridice, ofiţer de poliţie judiciară cu studii superioare juridice,
grefier cu studii superioare juridice, altă

funcţie de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii
Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadru didactic din
învăţământul juridic superior acreditat, precum şi
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Concursul se organizează anual sau ori de câte ori
este necesar.
După validarea concursului, Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea
pentru funcţia de judecător, sau după caz, de procuror.
După numirea în funcţie, judecătorii şi procurorii sunt
obligaţi să urmeze pe o perioadă de 6 luni un curs de
formare în cadrul INM, care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar.
Persoanele numite în aceste condiţii nu pot fi delegate, detaşate, transferate şi nu pot promova la alte
instanţe sau parchete timp de cel puţin 3 ani de la
numirea în funcţie.
Judecătorii şi procurorii depun un jurământ prin care
se obligă să respecte Constituţia şi legile ţării, să
apere drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei şi să-şi îndeplinească atribuţiile cu onoare,
conştiinţă şi fără părtinire.
Această broşură are caracter strict informativ, iar conţinutul său nu
angajează în nici un fel răspunderea juridică a Consiliului Superior
al Magistraturii.
Informaţii suplimentare privind admiterea în magistratură:
www.csm1909.ro
www.inm-lex.ro
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