INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
CONSILIUL ŞTIINłIFIC
Hotărârea nr. 1 din data de 15.01.2013
Art. 1. Aprobă lista formelor de exercitare a profesiei de avocat disponibile pentru efectuarea stagiului
auditorilor de justiŃie pe parcursul anului de formare 2013. (anexa 1)

Art. 2. (1) Aprobă cererea formulată de doamna Corina DUMITRU, auditor de justiŃie în anul II, de
suspendare a anului II de studiu şi reluarea cursurilor începând cu anul de formare 2013-2014.
(2) Hotărârea se va comunica doamnei Corina DUMTRU şi Departamentului Economicoadministrativ.

Art. 3. (1) Decide că dispoziŃiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor urmează a fi interpretate în sensul că de la regula potrivit căreia absolvenŃii INM sunt
numiŃi în funcŃiile pentru care au optat la finalul anului I de studii se poate deroga numai în situaŃia în
care, din motive neimputabile INM sau auditorilor de justiŃie, există o imposibilitate obiectivă de a
asigura numărul de posturi de judecători sau procurori stagiari, corespunzător numărului de posturi
pentru care auditorii de justiŃie au formulat opŃiuni.
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 4. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare continuă pentru anul
2013. (anexa 2)
(2) Propune Consiliului Superior al Magistraturii Programul de formare continuă la nivel
descentralizat pentru anul 2013. (anexa 3)
(3) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 5. Decide reluarea procedurii de selecŃie pentru ocuparea a 3 posturi de formatori cu normă
întreagă la disciplina drept penal şi drept procesual penal în cadrul Departamentului de formare
profesională continuă.

Art. 6. Decide reluarea procedurii de selecŃie pentru ocuparea a 2 posturi de coordonatori de practică
în cadrul Judecătoriei Sectorului 2.
Institutul NaŃional al Magistraturii
Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta, Nr. 53, Sector 5
Tel.: +4 (021) 310.21.10 Fax: +4 (021) 311.02.34
www.inm-lex.ro

Operator de date cu caracter personal / Autorizatia nr. 3185

Art. 7. Aprobă data, locul, cuantumul taxei de înscriere, disciplinele la care se va susŃine lucrarea
scrisă de verificare a cunoştinŃelor teoretice, tematica, bibliografia şi comisiile de examinare, de
soluŃionare a contestaŃiilor şi de organizare la concursul de ocupare a unui post de expert – personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, în cadrul Departamentului de formare
profesională iniŃială (anexa 4).

Art. 8. (1) Urmare a solicitării Tribunalului specializat Mureş, îşi însuşeşte Nota Departamentului
concursuri, examene şi politici publice şi propune Consiliului Superior al Magistraturii reducerea
numărului de decizii ale Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi CurŃii ConstituŃionale incluse în tematica
şi bibliografia aprobate pentru disciplina Drept comercial la concursul de promovare în funcŃii de
execuŃie a judecătorilor şi procurorilor din data de 3 martie 2013 (anexa 5).
(2) Hotărârea se va transmite Secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 9. Aprobă încheierea unui Protocol de cooperare între Institutul NaŃional al Magistraturii şi
Inspectoratul General al PoliŃiei Române – Institutul NaŃional de Criminalistică. (anexa 6)
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