INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII
CONSILIUL ŞTIINłIFIC
Hotărârea nr. 29 din data de 10.12.2013
Art. 1. Decide transmiterea unui răspuns doamnei auditor de justiŃie Alina-Mihaela VASILACHE,
în sensul punctului de vedere exprimat de DirecŃia legislaŃie şi Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii în şedinŃa din 15 noiembrie 2011, cu menŃiunea că, în raporturile cu Institutul NaŃional
al Magistraturii, auditorii de justiŃie sunt ŃinuŃi de îndeplinirea obligaŃiilor stabilite de dispoziŃiile din
Statutul auditorilor de justiŃie.

Art. 2. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii modificarea statului de funcŃii al INM, prin
transformarea a 4 posturi vacante de formatori cu normă întreagă existente la nivelul Institutului
NaŃional al Magistraturii, în posturi de experŃi – personal de specialitate juridică asimilaŃi
judecătorilor şi procurorilor.
(2) Sub rezerva aprobării modificării statului de funcŃii de către CSM, în temeiul dispoziŃiilor art. 48
alin. (4) din Regulamentul Institutului NaŃional al Magistraturii, decide organizarea unui concurs de
ocupare a 6 posturi de experŃi – personal de specialitate juridică asimilaŃi judecătorilor şi
procurorilor, dintre care 4 posturi transformate conform alin. (1) şi 2 posturi vacante în prezent la
nivelul Departamentului de formare continuă şi Departamentului concursuri, examene şi politici
publice, alocate după cum urmează:
− 1 post în cadrul Departamentului de formare profesională iniŃială;
− 2 posturi în cadrul Departamentului de formare profesională continuă;
− 1 post în cadrul Departamentului de formare a formatorilor;
− 2 posturi în cadrul Departamentului concursuri, examene şi politici publice.
(3) Aprobă declanşarea procedurilor de recrutare, din rândul magistraŃilor, pentru cele 2 posturi de
formator cu normă întreagă nesupuse transformării, dintre care 1 pentru domeniul etică şi
deontologie şi 1 pentru domeniul abilităŃi non-juridice.
(4) Hotărârea se va transmite Consilului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 3. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii includerea doamnei Ioana PĂSCULEł,
judecător la Judecătoria Cluj-Napoca, în lista coordonatorilor de practică, începând cu anul de
formare 2013-2014.
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.
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Art. 4. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea doamnei Adriana Veronica
OROŞAN (GALIŞ), judecător la Tribunalul Bucureşti, ca formator colaborator la disciplina Dreptul
Uniunii Europene, în cadrul Departamentului de formare profesională iniŃială.
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.
(3) Decide ca pentru al doilea post de formator colaborator la aceeaşi disciplină, scos la concurs şi
neocupat, să nu fie reluată, la acest moment, procedura de recrutare. Urmează ca necesitatea
recrutării unui formator colaborator să fie reevaluată atât la nivelul Departamentului de formare
profesională iniŃială, cât şi al celui de formare continuă, cu identificarea competenŃelor şi
specializării necesare.

Art. 5. Aprobă propunerea de colaborare cu doamna Diana CONSTANTINESCU, cercetător
doctorand în cadrul University College London (UCL), Facultatea de Drept, în vederea efectuării
unei cercetări în materia formării judecătorilor în domeniul dreptului penal, în condiŃiile descrise în
propunerea înaintată de doamna Diana CONSTANTINESCU, fără implicarea de resurse logistice şi
umane suplimentare din partea INM.

Art. 6. (1) Dispune încetarea, prin demisie, a calităŃii de formator colaborator a doamnei judecător
Nadia-Raluca ILIE, la disciplina Drept constituŃional, în cadrul Departamentului de formare
profesională iniŃială.
(2) Hotărârea se va comunica doamnei judecător Nadia-Raluca ILIE.

Art. 7. Aprobă propunerea de declanşare a procedurii de recrutare, din rândul judecătorilor, a unui
formator colaborator la disciplina Drept constituŃional, în cadrul Departamentului de formare
profesională iniŃială şi componenŃa comisiei de selecŃie (anexa).

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI
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