INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
Hotărârea nr. 7 din data de 20.03.2014

Art. 1. Aprobă completarea listei cabinetelor și societăților de avocatură disponibile pentru efectuarea
stagiului auditorilor de justiție pe parcursul anului de formare 2013-2014 (anexa 1).

Art. 2. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii completarea Programului de formare continuă
aprobat pentru anul 2014 cu 4 seminare în domeniul dreptului insolvenței, organizate în colaborare cu
Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență (I.N.P.P.I.), echipele de moderatori pentru
fiecare seminar urmând a fi constituite din experți propuși de INPPI și formatori INM.
(2) Propune Consiliului Superior al Magistraturii completarea Programului de formare continuă aprobat
pentru anul 2014 cu un seminar de formare a formatorilor în domeniul dreptului insolvenței, organizat în
cadrul proiectului “Consolidarea mecanismului insolvenței în România” (Codul insolvenței), derulat de
Ministerul Justiției.
(3) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 3. (1) Aprobă folosirea în mod excepțional, cu plată, în calitate de formator, a dlui judecător Csaba
Bela NASZ (Curtea de Apel Timișoara), la seminarul cu tema ”Unificarea practicii judiciare în materia
insolvenţei” (Bucureşti, 24-25 aprilie 2014) şi suportarea de către INM a cheltuielilor de transport, cazare şi
masă aferente participării la seminar.
(2) Aprobă folosirea în mod excepțional, fără plată, în calitate de formator, a dlui Adam NAGY – Comisia
Europeană, DG Environment, la seminarul cu tema „Remedies against failure to act and alternative dispute
resolutions in environmental matters” (26-27 mai 2014, București), organizat în colaborare cu Asociația
Judecătorilor Europeni de Drept Administrativ (AEAJ), și suportarea de către INM a cheltuielilor de
transport internațional, cazare şi masă aferente participării la seminar.
(3) Aprobă folosirea în mod excepțional, fără plată, în calitate de formator, a dlui Stephen Paul STEWART
– judecător la Curtea Supremă de Justiție din Marea Britanie, la seminarul cu tema „An Introduction to the
Common Law and the English Legal System” (3-4 septembrie 2014, Ploieşti, seminar inclus în planurile de
formare continuă descentralizată ale Curţii de Apel Ploieşti şi Tribunalului Prahova), precum și suportarea
de către INM a cheltuielilor de cazare şi masă aferente participării la seminar.
(4) Aprobă folosirea în mod excepțional, fără plată, în calitate de formator, a domnului Eugen DABIJA,
Procuror-șef birou, Biroul de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri din cadrul DIICOT –
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Serviciul teritorial București, pentru seminarul cu tema “Practici și proceduri de sancționare a
consumatorilor de droguri” (Sinaia, 23-25 aprilie 2014).
(5) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 4. (1) Dispune încetarea, prin demisie, a calității de formator colaborator la disciplinele Drept civil și
drept procesual civil, respectiv Cooperare judiciară în materie civilă, a doamnei prof. univ. dr. Gabriela
RĂDUCAN.
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 5. Ia act de rezultatele procedurii de selecție pentru ocuparea postului de formator colaborator în cadrul
Departamentului de formare inițială, la disciplina Drept constituțional și decide reluarea procedurii de
selecție, cu menținerea cerinței ca recrutarea să se realizeze din rândul judecătorilor.

Art. 6. Ia act de rezultatele procesului de evaluare a formatorilor din cadrul formării continue pentru anul
2013 (anexa 2) și decide transmiterea acestora, spre informare, Consiliului Superior al Magistraturii, cu
menționarea mediei obținute de fiecare formator activ evaluat.

Art. 7. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii componența comisiilor de elaborare a subiectelor,
de corectare, de soluționare a contestațiilor și de organizare pentru examenul de absolvire a INM, sesiunea
mai-iunie 2014. (anexa 3)
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 8. Aprobă Nota Departamentului economico-administrativ privind limitarea cheltuielilor cu transportul
internațional pentru deplasări externe din cadrul INM.

Art. 9. Ia act de Raportul de activitate al Institutului Național al Magistraturii pe anul 2013 (anexa 4).

Art. 10. Decide completarea Hotărârii Consiliului științific nr. 27 din 15 noiembrie 2013 cu un nou articol –
art. 12, cu următorul conținut: “Dispozițiile art. 7 alin. (2) din Metodologia de evaluare a personalului de
instruire al INM se modifică după cum urmează: Chestionarele prevăzute în anexa 2a și 2b vor fi
completate de către auditorii de justiție atât înainte, cât și ulterior comunicării de către
formator/coordonatorul de practică a rezultatelor evaluării finale”.
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