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Ministerul Justitiei propune provizoriu stabilirea la 2 ani a stagiului de formare la
INM (proiect)
Ministerul Justitiei (MJ) a pus în dezbatere publica, luni, un proiect de lege prin care se doreste provizoriu
stabilirea la 2 ani a duratei cursurilor auditorilor de justitie admisi la Institutul National al Magistraturii
(INM) în anii 2020 si 2021, pentru asigurarea resurselor umane - judecatori si procurori.
Potrivit proiectului de lege publicat pe pagina de internet a MJ, prin respectivul act cu caracter temporar se
propune reglementarea, în anii 2020 si 2021, în raport cu dispozitivul si considerentele deciziei Curtii
Constitutionale 121/2020, a aspectelor esentiale referitoare la organizarea si desfasurarea concursului de admitere
în magistratura, a concursului de admitere la INM, formarea profesionala initiala si examenul de absolvire a
Institutului pentru auditorii de justitie admisi la INM, precum si stagiul si examenul de capacitate ale acestora.
"În scopul punerii în acord a dispozitiilor Legii 303/2004 cu prevederile Constitutiei, prezentul proiect propune
reglementarea la nivel primar a urmatoarelor aspecte privind concursurile si examenele mentionate: anuntul si
publicarea datelor de examen/concurs; comisiile de examen/concurs, numirea acestora, incompatibilitati ale
membrilor comisiilor; dispozitii de principiu privind compunerea comisiilor si principalele atributii ale acestora;
conditiile de participare la examen/concurs si modul de verificare a conditiilor de participare la concurs;
desfasurarea examenului/concursului, etapele si probele de examen/concurs, reglementarea în detaliu a acestora;
notele/punctajul pentru a fi declarant admis, afisarea rezultatelor; contestarea rezultatelor pentru fiecare proba;
publicarea rezultatelor, clasificarea candidatilor; dispozitii esentiale privind verificarea bunei reputatii; testarea
psihologica", se arata în proiect.
Alte reglementari, mentioneaza Ministerul Justitiei, care detaliaza dispozitiile legale primare referitoare la
organizarea si desfasurarea examenelor/concursurilor, au fost lasate la nivelul de reglementare al regulamentelor
ce urmeaza a fi adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii în temeiul dispozitiilor prezentului proiect,
respectiv actele necesare pentru înscrierea la concurs, aspecte procedurale în cazul restituirii taxei de concurs sau
existentei unor incompatibilitati ale membrilor, compunerea concreta a comisiilor de examen/concurs, atributiile
detaliate ale fiecarei comisii, ale presedintelui, vicepresedintilor, membrilor comisiilor, aspecte privind accesul
candidatilor la examen/concurs, aspecte procedurale privind sustinerea probelor de examen/concurs, frauda,
predarea lucrarilor si alte asemenea, numarul de corectori, modul concret de stabilire a notelor de catre corectori.
Ministerul Justitiei precizeaza totodata ca marirea duratei formarii initiale, de la 2 la 4 ani, va afecta "în mod
substantial" asigurarea resurselor umane (judecatori si procurori) la nivelul instantelor si parchetelor, în conditiile
în care timp de 2 ani nu vor mai exista absolventi ai Institutului National al Magistraturii din rândul carora sa
poata fi numiti judecatori/procurori stagiari.
"Prezentul proiect instituie, cu caracter temporar, solutii legislative derogatorii de la prevederile Legii 303/2004
privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu
cele aduse prin Legea 242/2018, asigurându-se caracterul unitar al întregii reglementari: stabilirea la 2 ani a
duratei cursurilor auditorilor de justitie admisi la Institutul National al Magistraturii în anii 2020 si 2021; stabilirea
la 1 an a duratei stagiului judecatorilor si procurorilor care au fost admisi la Institutul National al Magistraturii în
anii 2020 si 2021; unele aspecte referitoare la verificarea conditiei bunei reputatii si a celei de a fi apt psihologic
si medical pentru exercitarea functiei, în cazul candidatilor la concursurile mentionate", se mentioneaza în
document.
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