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COMUNICAT 

 

 

La data de 17 decembrie 2015, pe site-ul www.mediafax.ro a fost publicat articolul  intitulat 

„Avocatul Poporului recomandă pedepse fără încarcerare şi graţiere. Ministrul Justiţiei: Nu 

promovăm amnistia şi graţierea” - http://www.mediafax.ro/social/avocatul-poporului-

recomanda-pedepse-fara-incarcerare-si-gratiere-ministrul-justitiei-nu-promovam-amnistia-si-

gratierea-14923643, în cuprinsul căruia, printre altele, se face referire la lipsa familiarizării 

judecătorilor și auditorilor de justiție (viitori judecători și procurori) cu realitatea din 

penitenciare. 

 

Pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări: 

 

Institutul Național al Magistraturii colaborează în mod constant cu Administrația Națională a 

Penitenciarelor atât în ceea ce privește formarea profesională inițială a auditorilor de justiție, 

cât și în ceea ce privește formarea continuă a judecătorilor și procurorilor în funcție.  

 

Astfel, încă din anul 2013, toți auditorii de justiție efectuează în primul an de studiu o vizită în 

cadrul unui penitenciar, anterior acestui an vizitele de acest tip desfășurându-se cu caracter 

opțional. În plus, începând cu anul de formare 2015 – 2016, auditorii de justiție din anul al II-

lea au posibilitatea să opteze și pentru efectuarea unui stagiu cu o durată de o săptămână în 

cadrul unităților penitenciare situate în împrejurimile capitalei, sau în provincie.  

 

Pentru auditorii de justiție din ambii ani de formare au fost organizate, tot începând cu 2013, 

conferințe având ca temă fenomenologia penitenciară, susținute de specialiști din cadrul 

Administrației Naționale a Penitenciarelor.  

 

Precizăm că la invitația Administrației Naționale a Penitenciarelor, auditorii de justiție au avut, 

de asemenea, posibilitatea de a participa la evenimentele organizate anual în cadrul 

Festivalului MultiArt pentru Deținuți. 

 

http://www.mediafax.ro/
http://www.mediafax.ro/social/avocatul-poporului-recomanda-pedepse-fara-incarcerare-si-gratiere-ministrul-justitiei-nu-promovam-amnistia-si-gratierea-14923643
http://www.mediafax.ro/social/avocatul-poporului-recomanda-pedepse-fara-incarcerare-si-gratiere-ministrul-justitiei-nu-promovam-amnistia-si-gratierea-14923643
http://www.mediafax.ro/social/avocatul-poporului-recomanda-pedepse-fara-incarcerare-si-gratiere-ministrul-justitiei-nu-promovam-amnistia-si-gratierea-14923643


 

 

 Institutul Naţional al Magistraturii 

Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5 

Tel.: +40 (21) 310.21.10    Fax: +40 (21) 311.02.34 

www.inm-lex.ro  

2

 

Având în vedere impactul pozitiv al acestor activități asupra formării inițiale și faptul că  

organizarea lor a devenit o constantă, la data de  29 ianuarie 2015, Institutul Național al 

Magistraturii și Administrația Națională a Penitenciarelor au formalizat colaborarea prin 

încheierea unui Protocol - http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=140&d=1187 

 

Pentru corecta informare a opiniei publice, Institutul Naţional al Magistraturii solicită 

Mediafax publicarea prezentului Comunicat.  

 

 

 

 

Persoana de contact INM: 

  

Andra Ghebri  

Șef Departament formare inițială 

Responsabil relația cu publicul și mass-media: 

andra.ghebri@inm-lex.ro 

Tel.021.407.62.50 

Fax 021.407.62.59 

http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=140&d=1187
mailto:andra.ghebri@inm-lex.ro

