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INSTITITUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC 

 

Hotărârea nr. 29 din data de 10.12.2015 

 

 Art. 1. (1) Decide ca pentru anul I de formare - 2016 să fie constituite 10 grupe de auditori de 

justiție.  

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

 

 Art. 2. (1) Aprobă formularele fișelor de evaluare a auditorilor de justiție la disciplinele Limba 

engleză, Limba franceză și Informatică aplicată, aplicabile în anul I de formare 2016 (anexa 1). 

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

 

Art. 3. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. i) din Regulamentul Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobă noul Regulament de organizare și funcționare a căminului Institutului Național al 

Magistraturii (anexa 2). 

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

Departamentului econonomico-administrativ.  

 

Art. 4. Ia act de conțintul Raportului privind desfășurarea stagiului practic al auditorilor de 

justiție în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat, desfășurat în perioada 1-27 septembrie 

2015 (anexa 3).  

 

Art. 5. (1) În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul Institutului Național al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007, cu modificările și completările 

ulterioare și art. 7 lit. b) coroborat cu art. 8 alin. (1) din Regulamentul privind modul de desfăşurare a 

cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor 

obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 322/2005, cu modificările și completările 

ulterioare, propune Consiliului Superior al Magistraturii 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 – 2016 (anexa 4). 

(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. 6. (1) Aprobă dispozițiile referitoare la normarea activității formatorilor Institutului Național 

al Magistraturii încadrați cu normă întreagă (anexa 5). 

(2) Hotărârea se va comunica tuturor departamentelor INM. 

 

Art. 7. (1) Aprobă componența comisiei de selecție pentru procedura de recrutare a unui 

coordonator de practică la Judecătoria Craiova (anexa 6). 

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

 

Art. 8. (1) Aprobă Nota Departamentului concursuri, examene și politici publice privind măsuri 

de eficientizare a activității INM de organizare a concursurilor și examenelor.  

(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. 6 alin. (11) din Regulamentul privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 74/2012, cu modificările și completările ulterioare, propune 

Consiliului Superior al Magistraturii tematica și bibliografia concursului de promovare în funcția de 

judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – sesiunea 2016 (anexa 7). 

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

înainta Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare. 

 

Art. 10. (1) Aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Institutul Național al 

Magistraturii și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (anexa 8).  

(2) Hotărârea se va comunica Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. 

 

 

 

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

Director 


