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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 1 din data de 14.01.2016 

 

Art. 1. (1) Aprobă Metodologia privind desfăşurarea probelor scrise și a temelor comune în cadrul 

Programului de formare inițială a auditorilor de justiție (anexa 1). 

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

 

Art. 2. (1) Aprobă colaborarea Institutului Național al Magistraturii în implementarea proiectului 

“Online Training Tool for European Judges on Private Enforcement of EU Competition Law 

(justcompetition.eu)”, coordonat de Asociația Actorilor Europeni (EurActiv România) și Foundation 

EurActiv, cu sprijinul Asociației Judecătorilor Europeni de Concurență (AECLJ).  

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională continuă, pentru a fi avută în 

vedere la elaborarea Programului de formare continuă pentru anul 2016.  

 

Art. 3. (1) Aprobă participarea Institutului Național al Magistraturii, în calitate de co-beneficiar, cu 

contribuție la confinanțare, în cadrul următoarelor proiecte cu finanțare europeană: 

 a) proiect cu accent asupra aplicării legislației europene în domeniul concurenței, coordonat de 

Academia de Drept European de la Trier (ERA); 

 b) proiect de cooperare în domeniul concurenței – aplicarea Directivei 2014/104 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în 

despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de 

concurență a statelor membre și a Uniunii Europene, coordonat de Freedom House România. 

(2) Declină invitația de participare a Institutului Național al Magistraturii, în calitate de co-beneficiar, cu 

contribuție la confinanțare, în proiectul privind cooperarea judiciară și modul de aplicare a legislației 

europene în domeniul concurenței, coordonat de Fundația pentru Drept European Constituțional (Centre 

for European Constitutional Law –Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation – CECL).  

(3) Hotărârea se va comunica Academiei de Drept European de la Trier (ERA), Freedom House 

România, Fundației pentru Drept European Constituțional (CECL) și se va înainta Consiliului Superior al 

Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 4. (1) Decide actualizarea calendarului activităților din programul special de formare continuă 

pentru doamna judecător Ciocea Mihaela Lămâița, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 1198 din 6 noiembrie 2014, astfel încât activitatea de formare să debuteze la data 
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încetării suspendării din funcție a magistratului menționat, dată care urmează a fi comunicată de Curtea 

de Apel București.  

(2) Decizia se va comunica Departamentului de formare profesională continuă. 

 

Art. 5. (1) Decide reluarea procedurii de selecție a unui formator colaborator la disciplina Drept 

comercial, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială, cu renunțarea la cerința specifică 

potrivit căreia recrutarea se va face din rândul judecătorilor cu grad de judecătorie sau tribunal. 

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

 

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 6 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea 

concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 621/2006, cu modificările și completările ulterioare, propune Consiliului 

Superior al Magistraturii data, locul, tematica, bibliografia şi calendarul concursului de promovare în 

funcţii de execuție a judecătorilor şi procurorilor, sesiunea martie-aprilie 2016 (anexa 2). 

(2)  Hotărârea se va comunica Departamentului concursuri, examene și politici publice și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 7. (1) Decide organizarea unei întâlniri consultative cu reprezentanți ai facultăților de drept 

acreditate, în data de 19 februarie 2016, în vederea dezbaterii tematicii și bibliografiei concursului de 

admitere la INM și, sub rezerva aprobării de către CSM a organizării acestuia, a concursului de admitere 

în magistratură, sesiunea august-octombrie 2016. 

(2)  Hotărârea se va comunica Departamentului concursuri, examene și politici publice. 

 

Art. 8. (1) Decide înaintarea către Consiliul Superior al Magistraturii a punctului de vedere al Consiliului 

științific cu privire la propunerile de modificare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 

concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, conform anexei la sinteza dezbaterilor ședinței 

din 12 ianuarie 2016. 

(2)  Hotărârea se va comunica Departamentului concursuri, examene și politici publice și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 9. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. f) 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 statele de funcții și 

de personal ale Institutului Național al Magistraturii pentru anul 2016 (anexa 3). 
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(2) Hotărârea se va comunica Departamentului Economico-administrativ și se va înainta Consiliului 

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 10. (1) Referitor la sesizarea transmisă de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, înregistrată cu 

nr. 74 din 8 ianuarie 2016, decide că nu se impune declanșarea cercetării disciplinare față de domnul Ioan 

Bogdan APOSTU, auditor de justiție în anul II. 

(2) Hotărârea, împreună cu sinteza dezbaterilor – în extras se vor comunica Departamentului de formare 

profesională inițială, Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și domnului Ioan Bogdan APOSTU. 

 

 

 

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

Director 

 


