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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 16 din data de 1.09.2016 

 

Art. 1. (1) Decide menținerea propunerilor de modificare și completare a dispozițiilor art. 221 alin. (3) din 

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

modificările și completările ulterioare, în forma aprobată prin hotărârea Consiliului științific nr. 

20/6.10.2015 și înaintată Consiliului Superior al Magistraturii.  

(2) Decide completarea dispozițiilor art. 221 alin. (6) și (6) din Regulamentul INM, în sensul propunerilor 

formulate de direcția de specialitate din cadrul CSM prin adresa nr. 22926/7.07.2016.  

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

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 2. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul INM, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările și completările ulterioare, propune 

Consiliului Superior al Magistraturii completarea Programului de formare continuă a magistraților aprobat 

pentru anul 2016 cu 3 întâlniri regionale și 1 seminar organizat la nivel centralizat, fiecare cu durata de 1 zi, 

la care vor participa membrii comisiilor speciale medico-legale, respectiv medici legiști, magistrați și 

medici reprezentanți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

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

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 3. (1) În temeiul dispozițiilor art. 161 din Statutul personalului de instruire al Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 531/19 iunie 2012, cu modificările și completările 

ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea din lista de rezervă prevăzută la art. 15 

alin. (71) din același Statut, a doamnei judecător Corina VOICU, Director Direcția legislație, documentare 

și contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de formator colaborator la 

disciplina ”Dezvoltare personală și abilități non-juridice”, 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. 
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Art. 4. (1) Decide reluarea procedurii de selecție a unui formator cu normă întreagă la disciplina „Drept 

administrativ”  în cadrul Departamentului de formare profesională inițială. 

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

 

Art. 5. (1) În temeiul dispozițiilor art. 20 din Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor 

stagiari și procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

581/2006, cu modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii 

componența comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare, de soluționare a contestațiilor și de 

examinare pentru examenul de capacitate al judecătorilor stagiari și procurorilor stagiari – sesiunea 2016 

(anexa 1). 

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

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului sau 

examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, cu modificările și completările ulterioare, 

propune Consiliului Superior al Magistraturii data, locul, tematica, bibliografia și calendarul de desfăşurare 

pentru concursul/examenul de numire în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor – sesiunea 

septembrie – decembrie 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) În temeiul dispozițiilor punctului 1.1. din „Metodologia privind organizarea şi desfășurarea 

examenului prevăzut de art. 39 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor 

şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, cu 

modificările şi completările ulterioare, sesiunea 2016”, aprobată prin Hotărârea Plenul Consiliului Superior 

al Magistraturii nr. 1001/23.08.2016, propune Consiliului Superior al Magistraturii data, locul, tematica, 

bibliografia, modalitatea și calendarul de desfăşurare pentru examenul prevăzut de art. 39 din 

Regulamentul privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 676/2007, cu modificările și completările ulterioare, 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. 
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Art. 8. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. f) din Regulamentul INM, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările și completările ulterioare, propune 

Consiliului Superior al Magistraturii modificarea statelor de funcții și de personal ale INM valabile la 1 

ianuarie 2016, prin transformarea postului de execuție de consilier debutant, aparținând categoriei 

personalului contractual, situat la poziția 74, într-un post contractual de execuție de consilier, gradul II și 

modificarea denumirii postului de execuție aparținând categoriei personalului contractual, situat la poziția 

18, din secretar I A în secretar gradul I (anexa 4). 

(2) Hotărârea se va comunica Departamentului economico-administrativ și se va înainta Consiliului 

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 9 (1) În aplicarea dispozițiilor art. 4 alin. (1) și (2) și art. 5 alin. (4) din Regulamentul INM, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu modificările și completările ulterioare, 

decide că alegerea reprezentantului auditorilor de justiție în Consiliul științific se va face în adunarea 

generală a auditorilor de justiție din anul I și II de studiu, convocată în termen de cel mult 30 de zile de la 

începutul anului de învățământ care debutează în ianuarie 2017, pentru un mandat de 1 an, calculat de la 

data alegerii. 

(2) Decide invitarea, fără drept de vot, la fiecare dintre ședințele Consiliului științific planificate până la 

alegerea reprezentantului auditorilor de justiție în Consiliul științific conform dispozițiilor alin. (1), a 

reprezentantului anului I în curs, în vederea expunerii punctului de vedere al auditorilor de justiție și 

formulării de propuneri privind problemele cu care este sesizat Consiliul științific. 

(3) Decide inițierea unei propuneri de modificare a dispozițiilor din Regulamentul INM ce reglementează 

mandatul reprezentantului auditorilor de justiție în Consiliului științific, în sensul prevederii posibilității 

alegerii unui reprezentant interimar, cu mandat mai mic de 1 an. 

 

Art. 10. (1) Aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Curtea Constituțională și Institutul 

Național al Magistraturii (anexa 5). 

(2) Hotărârea se va transmite Curții Constituționale. 

 

Art. 11. (1) Aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Consiliul Național pentru Soluționarea 

Contestațiilor (CNSC) (anexa 6). 

(2) Aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a seminariilor (întâlnirilor) semestriale ale 

judecătorilor din cadrul instanțelor judecătorești cu consilieri de soluționare a contestațiilor din cadrul 

Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, specialiști ai Agenției Naționale pentru Achiziții 

Publice, precum și cu alte categorii de experți, în vederea unificării practicii judiciare și administrativ-
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jurisdicționale în materia atribuirii contractelor de achiziție publică, contractelor sectoriale și a contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii (anexa 7). 

(3) Hotărârea se va transmite Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor și se va înainta 

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 12. (1) Aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării 

Științifice (anexa 8). 

(2) Hotărârea se va trasmite Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

 

Art. 13. Decide ca în răspunsul ce urmează a fi comunicat Ministerului Justiției la invitația de a analiza 

oportunitatea implementării direcțiilor de acțiuni menționate în măsura F10 “Personalizarea interacțiunii 

dintre minori și justiție” din Memorandumul “Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei – instituirea, 

implementarea și perspectivele propuse pentru măsuri” (adresa MJ nr. 71676 din 19.08.2016), să fie 

menționate activitățile derulate de INM în materia justiției pentru minori (inclusiv în materia probațiunii), 

precum și disponibilitatea INM de desfășurare, în continuare, de activități în implementarea acestei măsuri, 

în condițiile legii și sub rezerva identificării resurselor financiare necesare.  

    

 

 

 

 

Roxana RIZOIU  

Membru al Consiliului Științific 

(desemnat de Directorul INM, conform art. 8 alin. 5 din Regulamentul INM, 
aprobat prin HCSM nr. 127/2007) 

       
 


