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INSTITITUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC 

 

Hotărârea nr. 26 din data de 12.11.2015 

 

 Art. 1. (1) În temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al 

Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 531/2012, ia act de situația centralizată a evaluării formatorilor implicați în activitatea 

de formare inițială aferentă anului I de studiu 2014-2015 și decide transmiterea, spre informare, 

Consiliului Superior al Magistraturii a listei conținând echipa de formatori implicați în activitatea de 

formare inițială 2016 (anul I) (anexa 1).  

 (2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională inițială. 

 

Art. 2. (1) Aprobă formularul fișei de evaluare a auditorilor de justiție din anul I, pentru anul de 

formare 2016 (anexa 2). 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională inițială. 

 

Art. 3. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu 

modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii completarea 

Programului de formare continuă aprobat pentru anul 2015, cu următoarele activități:  

a) Conferință privind noul Cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală, organizată la București, în 

data de 9 decembrie 2015; 

b) seminar având ca temă Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, 

organizat la București, în data de 10 decembrie 2015. 

 (2) În temeiul dispozițiilor art. 20 din Statutul personalului de instruire al Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 531/19 iunie 2012, aprobă utilizarea, cu titlu 

excepțional, fără plată, pentru conferința în materia noului Cod fiscal și noului Cod de procedură fiscală 

(București, 9 decembrie 2015), a doamnei Tanți ANGHEL, Director adjunct, Direcția Legislație - 

Ministerul Finanțelor Publice și a domnului Ciprian PĂUN, avocat, conferențiar universitar doctor, 

Facultatea de Științe Economice, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. 

(3) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională continuă și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 
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Art. 4. (1) În temeiul dispozițiilor art. 22 alin. (4) din Statutul personalului de instruire al 

Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 531/19 iunie 2012, decide acordarea avizului anual de continuare a activității de 

formator, următorilor formatori pensionați: doamna Anca Alexandra CODREANU, domnul Anastasiu 

CRIȘU, domnul Valerică DABU, doamna Eugenia FLORESCU, doamna Angela HĂRĂSTĂȘANU, 

doamna Rodica Aurora STOICA și doamna Adriana ȚEPELEA. 

(2) În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1) și art. 38 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al 

Institutului Național al Magistraturii, dispune încetarea calității de formator INM a doamnei Mihaela 

BLÂNDU, doamnei Adriana CHIOSEAUA, domnului Gheorghe PĂȘESCU, domnului Teodor 

DASCĂL și domnului Ioan APOSTU.  

(3) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare a formatorilor și se va înainta Consiliului 

Superior al Magistraturii, în vederea aprobării încetării calității de formator INM pentru persoanele 

menționate la alin. (2).  

 

Art. 5. (1) În temeiul dispozițiilor art. 43 alin. (1) din Regulamentul Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, 

avizează: 

a) detașarea, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 14 februarie 2016, a domnului Tudorel 

ȘTEFAN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la Institutul 

Național al Magistraturii, pe postul de formator cu normă întreagă la disciplina Dreptul Uniunii 

Europene, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială; 

b) prelungirea detașării, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15 februarie 2016, a doamnei 

Oana CHICHERNEA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov (cu grad profesional 

corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), la Institutul Național al 

Magistraturii, pe postul de formator cu normă întreagă la disciplina drept penal și drept procesual penal, 

în cadrul Departamentului de formare profesională inițială. 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare a formatorilor și se va înainta Consiliului 

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 37 lit. d) și art. 38 alin. (1) din Statutul personalului de 

instruire al Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 531/19 iunie 2012, dispune suspendarea din calitatea de coordonator de practică a 

doamnei Raluca MIRICĂ, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.  

(2) În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Statutul personalului de instruire al Institutului 

Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
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531/19 iunie 2012, dispune reluarea activității de coordonator de practică la Judecătoria Sectorului 5, 

după suspendare, la cerere, de către doamna judecător Cristina Sorana DUMITRESCU, începând cu 

anul de formare 2015-2016. 

(3) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională inițială, Departamentului de 

formare a formatorilor și se va înainta Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 7. (1) Ia act de rezultatele procedurii de selecție pentru ocuparea unui post de formator 

colaborator la disciplina “Dezvoltare personală și abilități non-juridice” în cadrul Departamentului de 

formare profesională inițială, decide reluarea procedurii de selecție și aprobă componența comisiei de 

selecție (anexa 3).  

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare a formatorilor. 

 

Art. 8. (1) Aprobă procedura de evaluare a formatorilor din cadrul modulelor aferente anului II de 

studiu “Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie civilă și penală” și “Tehnici de 

investigare a infracțiunilor rutiere, economice și de proprietate intelectuală”, componența comisiilor de 

evaluare fiind cea aprobată prin Hotărârea Consiliului științific nr. 14/30.06.2015, pentru disciplinele 

drept civil și drept procesual civil, respectiv drept penal și drept procesual penal. 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională inițială. 

 

Art. 9. (1) Aprobă participarea Institutului Național al Magistraturii, în calitate de aplicant, în 

vederea obținerii unui grant destinat organizării unui seminar în domeniul piețelor financiare, în cadrul 

unui proiect finanțat de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

(2) Hotărârea se va comunica Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.  

 

Art. 10. (1) Aprobă încheierea protocolului de colaborare între Institutul Național al Magistraturii și 

Consiliul de Mediere (anexa 4). 

(2) Aprobă încheierea protocolului de colaborare între Institutul Național al Magistraturii și 

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” (anexa 5). 

 

 

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

Director 


