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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 3 din data de 9.02.2016 

 

Art. 1. (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 2016 cu o conferință în domeniul medierii, organizată în colaborare cu Consiliul 

de Mediere, la București, în data de 23 martie 2016. 

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

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 531/19 iunie 2012, aprobă folosirea în 

mod excepțional, fără plată, pentru conferința menționată la alin. (1), a domnului Ion DEDU, membru al 

Comisiei Permanente în cadrul Consiliului de Mediere și reprezentant permanent al Consiliului de Mediere în 

relația cu sistemul judiciar și a domnului Zeno Daniel ȘUȘTAC, vicepreședinte al Consiliului de Mediere, 

coordonator al Comisiei de Relații Internaționale în cadrul Consiliului de Mediere. 

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

Superior al Magistraturii, spre aprobare.  

 

Art. 2. (1) Referitor la propunerea Consiliului Investitorilor Străini de înființare a unor tribunale specializate în 

materie fiscală, decide înaintarea către Ministerul Justiției a unui punct de vedere în sensul celor discutate și 

consemnate în sinteza dezbaterilor. 

 (2) Hotărârea se va comunica Ministerului Justiției.  

  

Art. 3. (1) Aprobă Procedura de stimulare financiară a personalului din cadrul Institutului Național al 

Magistraturii care desfășoară activități specifice în procesul de implementare a proiectelor cu finanțare externă 

nerambursabilă (anexa 1). 

(2) Hotărârea se va comunica tuturor departamentelor din cadrul INM.  

 

Art. 4. (1) Aprobă Nota privind punctul de vedere al CSM-DLDC referitor la propunerea Directorului INM de 

reglementare a obligației magistraților de a anunța, în timp util, imposibilitatea participării la seminariile, 

conferințele, alte programe de formare continuă pentru care au optat și au fost selectați, precum și de stabilire a 

unor sancțiuni pentru neparticiparea nejustificată la asemenea seminarii, conferințe etc. sau participarea doar 

parțială.  
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(2) Hotărârea se va comunica Departamentului de formare profesională continuă și Departamentului de formare 

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

 

Art. 5. (1) Aprobă participarea Institutului Național al Magistraturii, în calitate de partener co-beneficiar, fără 

contribuție financiară, în cadrul proiectului cu tema “Fighting hate crime and hate speech”, coordonat de 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Unitatea de Management a Proiectelor.  

(2) Hotărârea se va comunica Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 6. Aprobă modificarea și completarea Regulilor privind alegerea reprezentanților personalului de instruire 

în Consiliul Științific, adoptate prin Hotărârea Consiliului Științific nr. 8/12 aprilie 2011 (anexa 2). 

 

Art. 7. (1) Ia act de rezultatele procedurii de selecție a doi formatori colaboratori la disciplina “Engleză 

juridică” în cadrul Departamentului de formare profesională inițială și decide reluarea procedurii de selecție, cu 

menținerea cerinței specifice ca recrutarea să se realizeze din rândul specialiștilor în limba engleză juridică. 

(2) Ia act de rezultatele procedurii de selecție a unui formator colaborator la disciplina “Dezvoltare personală și 

abilități non-juridice” în cadrul Departamentului de formare profesională inițială și decide reluarea procedurii 

de selecție. 

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

 

Art. 8. (1) În temeiul dispozițiilor art. 16 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, 

propune Consiliului Superior al Magistraturii includerea în lista coordonatorilor de practică a următorilor 

magistrați: 

 ‒ Viorella Isabela ILIESCU (FERENTZ), Judecătoria Sectorului 3; 

 ‒ Claudiu Eduard COROBANĂ, Judecătoria Sectorului 3; 

 ‒ Florin VÎLCEANU, Judecătoria Sectorului 4; 

 ‒ Bianca Maria LAZĂR, Judecătoria Sibiu; 

 ‒ Florica Tanța PIROȘ, Judecătoria Sibiu; 

 ‒ Elena POPESCU, Judecătoria Târgu Jiu; 

 ‒ Cristina Monica MUNTEANU, Judecătoria Brașov; 

 ‒ Marius Alexandru LUMINEANU, Judecătoria Râmnicu Vâlcea; 

 ‒ Antoanella IANOTĂ, Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad; 

 ‒ Remus Emilian TOMESCU, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3; 

 ‒ Anca TOADER, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3; 
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 ‒ Mihaela-Ramona BELDIE, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1; 

 ‒ Ramona MUNGIU, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 

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

Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 9. (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 prelungirea 

detașării, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1 mai 2016, a doamnei Miorița BAN, judecător în cadrul 

Tribunalul București,  Secția a V-a civilă, la Institutul Național al Magistraturii, pe postul de formator cu normă 

întreagă la disciplina Etică și organizare judiciară, în cadrul Departamentului de formare a formatorilor. 

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

Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 10. (1) Decide rectificarea tematicii şi bibliografiei de concurs la disciplinele Drept penal și Drept 

procesual penal – judecători și procurori, aprobate pentru concursul de promovare în funcţii de execuţie a 

judecătorilor şi procurorilor din 3 aprilie 2016, în sensul eliminării pct. 48 din lista deciziilor indicate în 

jurisprudența relevantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

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

Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 11. (1) În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (2) din Regulamentul privind concursul de admitere și examenul 

de absolvire al INM, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii modalitatea de examinare, 

calendarul, tematica și bibliografia examenului de absolvire a INM, sesiunea 2016 (anexa 3). 

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

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

 

 

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

Director 

 
 


