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INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC 

 

Hotărârea nr. 5 din data de 5.06.2018 

 

Art. 1.  (1) Aprobă componența comisiilor de evaluare a caietelor de practică ale auditorilor de justiție din 

anul al II-lea, promoția 2017 – 2018 (anexa 1). 

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

 

Art. 2. (1) Decide remunerarea, în regim de plată cu ora, a tuturor tipurilor de activități desfășurate de către 

personalul de instruire colaborator al INM, aferente lucrărilor obligatorii comune ale auditorilor de justiție 

(elaborarea de subiecte și bareme, asigurarea supravegherii, corectarea lucrărilor). 

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

Economico-financiar și administrativ. 

 

Art. 3 (1) În temeiul dispozițiilor art. 20 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, aprobă: 

a) utilizarea în mod excepțional, cu plată, pentru cea de-a XII-a Conferință a Rețelei naționale de 

judecători specializați în dreptul Uniunii Europene – EuRoQuod, care se va desfășura la București, în perioada 

25-26 iunie 2018, cu suportarea cheltuielilor aferente participării la conferință (masă, cazare, transport), a 

următorilor specialiști: 

 - doamna Cristina FLORESCU, judecător la Curtea de Apel București, detașată la Ministerul Afacerilor 

Externe – Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene; 

 - domnul Bogdan DUMITRACHE, executor judecătoresc; 

 - domnul conf. univ. dr. Claudiu-Paul BUGLEA, Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept – 

Universitatea din București. 

 b) utilizarea în mod excepțional, fără plată, pentru seminarele cu tema “Combaterea discriminării”, 

organizate în colaborare cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în perioada 12-14 iunie 2018 

și 13-15 iunie 2018, a următorilor specialiști: 

 -doamna Romanița Elena IORDACHE, expert Human European Consultancy; 
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 -domnul István HALLER, membru al Colegiului Director cu rang de Subsecretar de stat, Consiliul 

Național pentru Combaterea Discriminării; 

 -domnul Florin BUHUCEANU, președinte executiv ECPI- Centrul Euroregional pentru Inițiative 

Publice.  

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

Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 4. (1) În temeiul dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al Institutului Național 

al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 531/2012, ia act de 

situația centralizată a evaluării formatorilor implicați în activitatea de formare continuă aferentă anului 2017 

(anexa 2).  

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

formare a formatorilor. 

 

Art. 5. (1) Decide reluarea activității după suspendarea din calitatea de formator colaborator la disciplina Drept 

comercial a doamnei judecător Corina Alina CORBU. 

(2) Hotărârea se va comunica doamnei judecător Corina Alina CORBU, Departamentului de formare a 

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

 

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 30 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul privind concursul de admitere 

și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările și completările ulterioare, propune Consiliului Superior 

al Magistraturii calendarul de desfășurare, tematica și bibliografia examenului de absolvire a INM – sesiunea 

2018 (anexa 3). 

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

Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 7. Decide înaintarea către Consiliul Superior al Magistraturii a propunerilor de modificare a 

Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a INM, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările și completările ulterioare și a 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012, cu modificările și completările 

ulterioare, cu observațiile menționate în sinteza dezbaterilor aferente ședinței din 5 iunie 2018 (anexa 4). 
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Art. 8. (1) Aprobă modificarea statelor de funcții și de personal ale Institutului Național al Magistraturii prin 

includerea a 10 posturi nefinanțate, aprobate prin H.G. nr. 57/2018 și transformarea postului contractual de 

referent I A, din  cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ (poziţia nr. 82) într-un post 

aparţinând categoriei personalului contractual de execuţie de consilier, grad profesional II în cadrul aceluiași 

departament. (anexa 5) 

(2) 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, decide înaintarea, spre aprobare, Consiliului Superior al Magistraturii a statelor de funcții și de 

personal ale Institutului Național al Magistraturii valabile pentru luna iunie 2018, modificate conform alin. 

(1).  

(3) Hotărârea se va comunica Departamentului Economico-financiar și administrativ. 

 

 

 

Judecător Cristina ROTARU-RADU  

        Director INM  


