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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 1 din data de 19.01.2017 

 

Art. 1. (1) În temeiul dispozițiilor art. 20 din Statutul personalului de instruire al Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 531/19.06.2012, aprobă utilizarea în mod 

excepțional, cu plată, în cadrul activităților de formare inițială în materia tehnicilor de investigare a 

infracțiunilor economice, a următorilor specialiști: 

 -domnul procuror Gheorghe Mirel RĂDESCU, DIICOT – Structura centrală; 

 -domnul procuror Gabriel Nicușor CRISTIAN, DIICOT – Structura centrală.   

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

Superior al Magistraturii, spre aprobare.  

 

Art. 2. (1) Aprobă componența comisiei de evaluare a caietelor de practică aferente stagiului în cadrul 

formelor de exercitare a profesiei de avocat 2017, după cum urmează: 

 -doamna judecător Gabriela FLORESCU, formator cu normă întreagă al INM; 

- doamna procuror Oana CHICHERNEA, formator cu normă întreagă al INM.  

(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 Programul de formare 

continuă 2017, Programul de formare continuă la nivel descentralizat 2017 și Programul de pregătire 

profesională a magistraților numiți în baza art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și 

procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare  (anexele 1, 2 și 3).  

(2) 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. 

531/19.06.2012, decide acordarea avizului anual domnului Gheorghe MUSCALU, formator colaborator la 

disciplina Criminalistică. 

(2) Hotărârea se va comunica domnului Gheorghe MUSCALU și Departamentului de formare a 

formatorilor.  

 

Art. 5. (1) În aplicarea dispozițiilor art. 18, coroborat cu art. 15 alin. (8) din Statutul personalului de 

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

Magistraturii nr. 531/19.06.2012 decide invitarea, în vederea susținerii interviului prevăzut de dispozițiile 

art. 18 din Statutul personalului de instruire al Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 531/19.06.2012, a ambilor candidați care au parcurs 

procedura de selecție pentru postul de formator cu normă întreagă la disciplina Etică și deontologie 

profesională în cadrul departamentului de formare profesională continuă și pentru care s-a constatat, în 

urma parcurgerii etapelor de selecție, îndeplinirea punctajului minim prevăzut de dispozițiile aceluiași 

Statut. 

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

 

Art. 6. (1) Aprobă modificarea componenței comisiei de selecție pentru recrutarea unui formator 

colaborator la disciplina Drept administrativ. Regimul contravențiilor în cadrul departamentului de formare 

profesională inițială (anexa 4). 

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

 

Art. 7. (1) În temeiul dispozițiilor art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului 

de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012, cu modificările și completările ulterioare, propune 

Consiliului Superior al Magistraturii componența comisiilor de evaluare și de soluționare a contestațiilor 

împotriva evaluării pentru concursul de promovare în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și 

Justiție, sesiunea ianuarie – mai 2017 (anexa 5). 

 (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) Aprobă organizarea, în perioada februarie-martie 2017, unei întâlniri consultative cu 

reprezentanți ai facultăților de drept acreditate, în vederea dezbaterii tematicii și bibliografiei concursului 

de admitere la INM și concursului de admitere în magistratură, sesiunea august-octombrie 2017. 

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

 

Art. 9. (1) Aprobă modificarea statelor de funcții și de personal ale Institutului Național al Magistraturii, 

prin transformarea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant (poziția 72) 

într-o funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior (anexa 6). 

 (2) Hotărârea se va comunica Departamentului economico-financiar și administrativ, în vederea obținerii 

avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  

 

Art. 10. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. h) din Regulamentul Institutului Național al 

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

modificările și completările ulterioare, avizează proiectul de buget majorat al INM pentru anul 2017 (anexa 

7). 

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

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

 

 

 

Judecător Ana-Maria GAROFIL 

Director INM       


