INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
CONSILIUL ŞTIINŢIFIC
Hotărârea nr. 3 din data de 18.02.2014

Art. 1. Aprobă, de principiu, relocarea auditorilor de justiție Camelia GREABU, Mihaela BALACI și
Mircea WECHTER de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș, la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Cluj-Napoca, începând cu data detașării doamnei procuror Meda GRAMA la misiunea
Uniunii Europene, EUPOL COPPS Palestina, până la sfârșitul perioadei de stagiu.

Art. 2. Interpretează dispozițiile art. 22 alin. (5) din Regulamentul Institutului Naţional al
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul că termenul de 48 de ore este un termen procedural,
ce urmează a fi calculat conform art. 181 Cod procedură civilă, cu consecința că acesta curge începând
cu ora 0:00 a zilei următoare. Primirea/transmiterea contestațiilor se va realiza fie personal, prin
depunere la secretariat, fie prin mail sau fax, nefiind aplicabile dispozițiile art. 183 Cod procedură
civilă.

Art. 3. Aprobă lista cabinetelor și societăților de avocatură disponibile pentru efectuarea stagiului
auditorilor de justiție de anul I, în perioada 22 aprilie-16 mai 2014 (anexa 1), în forma comunicată de
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR).

Art. 4. (1) Aprobă folosirea în mod excepțional, cu plată, pentru conferințele naționale cu tema noul
Cod penal, organizate în cadrul Proiectului româno-elvețian „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii
instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, ce
urmează a fi organizate în perioada martie-aprilie 2014, a următorilor experți:
•

Valerian CIOCLEI, prof. univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București;

•

George ANTONIU, prof. univ. dr., Institutul de Cercetări Juridice;

•

Tudorel TOADER, prof. univ. dr., decan, Facultatea de Drept, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași.
(2) Aprobă folosirea în mod excepțional, cu plată, pentru seminariile din cadrul Programului de

formare continuă a magistraţilor aprobat pentru anul 2014, a următorilor experţi:
•

Edith ZELLER - judecător administrativ, Tribunalul Administrativ din Viena – pentru
seminarul organizat în colaborare cu AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept
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Administrativ) “Acess to administrative justice in order to seek fundamental rights” (15-16 mai
2014, București).
•

Heinrich ZENS - judecător la Austrian Administrative Court, preşedinte al AEAJ - pentru
seminarul organizat în colaborare cu AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept
Administrativ)”Access to administrative justice in order to seek fundamental rights” (15-16
mai 2014, București).

•

Klaus LERNHART – Preşedinte, Administrative Court of Appeal Baden –Wurttemberg pentru seminarul organizat în colaborare cu AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept
Administrativ) ”Remedies against failure to act and alternative dispute resolutions in
environmental matters” ( 26-27 mai 2014, Bucureşti).

•

Werner HEERMANN – vicepreşedinte al AEAJ- pentru seminarul organizat în colaborare cu
AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept Administrativ) ”Remedies against failure to
act and alternative dispute resolutions in environmental matters” ( 26-27 mai 2014, Bucureşti).

•

Anders BENGTSSON - judecător District Court of Vaxjo, Suedia – pentru seminarul organizat
în colaborare cu AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept Administrativ) ”Remedies
against failure to act and alternative dispute resolutions in environmental matters” ( 26-27 mai
2014, Bucureşti).

•

Matthias KELLER – consilier, Departamentul Juridic, Ministerul de Interne, Lituania - pentru
seminarul organizat în colaborare cu AEAJ (Asociația Judecătorilor Europeni de Drept
Administrativ) ”Remedies against failure to act and alternative dispute resolutions in
environmental matters” ( 26-27 mai 2014, Bucureşti).

•

Martin KUJER - senior legal adviser, Ministerul Justiției din Olanda – pentru seminariile cu
tema “Aplicarea directă a CEDO de către instanțele judecătorești naționale ( 23-24 iunie,
București și 26-27 iunie, Timișoara).

•

Stephen Paul STEWART - judecător Curtea Supremă de Justiție din Marea Britanie - pentru
seminarul cu tema “An Introduction to the Common Law and the English Legal System” (8-9
septembrie 2014, București).

•

Gordon Y LINGARD – judecător, Instanţele din Keighley Skipton şi Bradford din Marea
Britanie – pentru seminariile cu tema “Engleză juridică” (16 -20 iunie 2014, București și 6 -10
octombrie 2014, București).

•

Timothy THORNE – judecător specializat în soluţionarea cauzelor de azil şi migraţie, Marea
Britanie - pentru seminariile cu tema “Engleză juridică” (10 -14 noiembrie 2014, București și
24 -28 noiembrie 2014, București).
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•

Nicole COCHET - magistrat detașat, Agenția de cooperare internațională, Ministerul de Justiție
din Franța- pentru seminarul cu tema “Soluții de drept UE în materia litigiilor familiale
transfrontaliere” (05-06 mai 2014, București).

(3) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 5. (1) În urma susţinerii interviului în faţa Consiliului Ştiinţific, propune Consiliului Superior al
Magistraturii numirea ca formator cu normă întreagă la disciplina Drept penal și drept procesual penal
în cadrul Departamentului de formare profesională inițială, a doamnei procuror Alexandra ȘINC și
detașarea acesteia, începând cu data de 1 septembrie 2014, în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (1) din
Statutul personalului de instruire al Institutului Național al Magistraturii.
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 6. (1) În temeiul dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Statutul personalului de instruire al Institutului
Național al Magistraturii, propune Consiliului Superior al Magistraturii numirea ca formator
colaborator la disciplina Comunicare, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială, a
domnului judecător Daniel GRĂDINARU, Curtea de Apel București.
(2) Decide reluarea procedurii de selecție pentru postul rămas neocupat la aceeași disciplină.
(3) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 7. Ia act de rezultatele procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de formatori
colaboratori la disciplina Engleză juridică în cadrul Departamentului de formare profesională inițială și
decide reluarea procedurii de selecție pentru aceste posturi.

Art. 8. (1) Ia act de încetarea, începând cu data de 1 martie 2014, a detașării la Institutul Național al
Magistraturii a domnului judecător Gheorghe Liviu ZIDARU (Tribunalul București), formator cu
normă întreagă la disciplinele drept civil şi drept procesual civil, în cadrul Departamentului de formare
profesională continuă, şi dispune, în temeiul art. 38 din Statutul personalului de instruire al INM,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 531/2012, încetarea calităţii
de formator cu normă întreagă, începând cu aceeaşi dată.
(2) Aprobă continuarea activităţii domnului judecător Gheorghe Liviu ZIDARU în sistem de plată cu
ora (formator colaborator) la disciplinele drept civil şi drept procesual civil, în conformitate cu
Hotărârea CSM nr. 1241/2013 care statuează, cu titlu de principiu, că, în urma încetării calității de formator cu
normă întreagă, formatorii își păstrează calitatea de formator, având în vedere calificarea dobândită și rezultatele
foarte bune obținute în activitatea de formare.
(3) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii.
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Art. 9. Aprobă declanșarea unei proceduri de selecție pentru ocuparea postului de formator cu normă
întreagă la disciplina drept civil și drept procesual civil în cadrul Departamentului de formare
profesională continuă și componența comisiei de selecție (anexa 2).

Art. 10. Propune Consiliului Superior al Magistraturii tematica, bibliografia, calendarul și modalitatea
de examinare pentru examenul de absolvire INM – sesiunea mai-iunie 2014 (anexa 3).
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 11. (1) Propune Consiliului Superior al Magistraturii tematica, bibliografia şi calendarul
concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor,
sesiunea martie-iunie 2014 (anexa 4).
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii, spre aprobare.

Art. 12. (1) Aprobă participarea INM ca partener în următoarele proiecte cu finanțare europeană:
•

programul

"Prevenirea

și

combaterea

criminalității”

(ISEC),

Cererea

de

proiecte

JUST/2013/ISEC/DRUGS/AG, cu Agenția Națională Antidrog (ANA) – în calitate de cobeneficiar, fără cofinanțare;
•

proiectul coordonat de către Academia de Drept European de la Trier (ERA) “Fundamental
rights of the child in practice: furthering child-friendly justice within the EU legal framework”,
ca răspuns la Cererea de proiecte JUST/2013/FRC/AG - Programul comunitar „Drepturi
Fundamentale şi Cetăţenie” (2007-2013) – în calitate de co-beneficiar și cofinanțator;

•

proiectul „Fostering the freedom of the press in the EU: Joint training program for media and
judicial practitioners” ca răspuns la Cererea de proiecte JUST/2013/FRC/AG - Programul
comunitar „Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie”

(2007-2013), cu Şcoala Națională de

Magistratură din Franţa (ENM) – în calitate de co-beneficiar și cofinanțator;
•

proiectul comun de colaborare intitulat “Improving the application of European law on fight
against discrimination and hate speech through judicial dialogue”, ca răspuns Cererea de
proiecte JUST/2013/FRC/AG - Programul comunitar „Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie”
(2007-2013) – prioritatea 2.2.5 „Formarea profesională şi crearea de reţele între specialiştii din
sistemul judiciar (TRAI)”, cu Institutul Universitar European din Florenţa (European University
Institute - EUI) – în calitate de co-beneficiar și cofinanțator.

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii.
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Art. 13. (1) Aprobă Protocolul de colaborare cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova
(anexa 5).
(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 14. Referitor la solicitarea adresată de domnul Vasile BOTOMEI, își însușește punctul de vedere
transmis anterior petentului de către INM și apreciază că nu este de competența Consiliului Științific
să analizeze și să dispună asupra solicitărilor de genul celei formulate de domnul Vasile BOTOMEI.

Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI
Director
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