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Audiind informația prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, referitor la necesitatea
modificării Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care
candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, în temeiul art. 7 alin. (1)
lit. b) și art. 12 din Legea privind Institutul Național al Justiției nr.152-XVI din 08.06.2006, cu modificările
ulterioare, Consiliul
HOTĂRĂŞTE:
I.
Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care
candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă se modifică, după cum
urmează:
1. La punctul 1:
textul „ , cu modificările şi completările ulterioare”, precum și „cu modificările şi completările
ulterioare, şi, respectiv,” se exclude;
la final se completează cu următorul text: „și art.VIII alin.(2) din Legea nr.85 din 28.04.2016 pentru
modificarea și completarea unor acte legislative”.
2. Punctul 3 va avea următorul cuprins:
„3. Prevederile art.VIII alin.(2) din Legea nr.85 din 28.04.2016 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative, care reglementează cerințele cu privire la vechimea în muncă de cel puţin 7 ani în
specialităţile juridice, sunt aplicabile celor care au depus cerere de participare la examen începând cu 1
ianuarie 2020.”.
3. Punctul 4 va avea următorul cuprins:
„4. Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul
vechimii în muncă se organizează de INJ conform procedurii şi condiţiilor prevăzute de Legea privind
Institutul Naţional al Justiţiei şi prezentul Regulament și are drept scop verificarea nivelului cunoştinţelor
teoretice şi aptitudinilor profesionale practice ale solicitanţilor la funcţia de judecător sau de procuror,
abilităţile acestora de aplicare a cunoştinţelor teoretice.”.
4. Punctul 5 va avea următorul cuprins:
„5. Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul
vechimii în muncă se organizează de Institut, şi se desfăşoară concomitent cu examenul de absolvire a
cursurilor de formare iniţială de către audienţii Institutului, şi se susţine în faţa aceleiaşi Comisii constituite
pentru examenul de absolvire a cursurilor de formare iniţială în cadrul INJ pentru examenele de absolvire”.
5. La punctul 6:
textul „Tematica/domeniile/disciplinele pentru examen se stabilesc” se substituie cu textul „Tematica
pentru examen se aprobă”;
se completează la final cu textul „și sunt valabile pe durata mandatului Comisiei pentru examenele
de absolvire”.
6. La punctul 7:
textul „se integrează în calendarul examenului de absolvire a candidaţilor la funcţia de judecător şi
de procuror şi” se exclude;
cifra „30” se substituie cu cifra „10”.
7. Punctul 9 va avea următorul cuprins:

„9. Solicitanţii urmează să depună cereri către CSM sau CSP privind remiterea materialelor pentru
susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. În
baza hotărârii respective emise de către CSM sau CSP solicitanţii pot participa la examenul de capacitate
în temeiul vechimii în muncă”.
8. Punctul 10 va avea următorul cuprins:
„10. CSM şi CSP transmit către INJ cererile solicitanţilor cu anexarea copiei dosarelor personale
depuse, care conțin date privind experienţa de muncă, în baza cărora Directorul convoacă Comisia pentru
examenele de absolvire”.
9. La punctul 15 cuvintele „la domeniile/disciplinele” se exclud.
10. La punctul 16 cuvintele „a acestuia” se exclud.
11. La punctul 18 cuvintele „/disciplină” și „/disciplinele” se exclud.
12. La punctul 21:
cuvântul „dependenţă” se substituie cu cuvântul „funcție”;
textul „/disciplinele” se exclude;
cifra „30” se substituie cu cifra „31”.
13. Punctul 23 va avea următorul cuprins:
„23. Membrii grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor vor transmite şefului Direcţiei
instruire şi cercetare, în termenul stabilit în variantă electronică, subiectele elaborate/revizuite pentru
proba orală.”.
14. Punctul 24 va avea următorul cuprins:
„24. Subiectele vor fi în concordanţă cu tematica examenului, fiind asigurat gradul de complexitate
corespunzător. Acestea urmează a fi transmise de şeful DIC către CIJ, pentru publicare cu cel puţin 20 zile
înainte de desfăşurarea probei orale. Activitatea Grupurilor de lucru este coordonată de către şeful
Direcţiei instruire şi cercetare, care asigură respectarea termenilor de selectare a cauzelor şi de
elaborare/revizuire a subiectelor, precum şi integritatea şi confidenţialitatea lor.”
15. La punctul 29 textul „îşi exercită atribuţiile până la validarea rezultatelor examenului de către
Consiliul Institutului” se substituie cu textul „îşi desfăşoară activitatea în corespundere cu prevederile
statuate în Regulamentul privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de
procuror”.
16. Punctul 30 se exclude.
17. La punctul 31:
textul „în limba de stat” se substituie cu textul „în limba română”;
cuvintele „soluţionării” și „/disciplină” se exclud.
18. La punctul 33 cifra „30” se substituie cu cifra „31”.
19. Punctul 35 se completează la final cu textul „ , cu excepția lipsei sau întârzierii motivate (în baza
unor acte confirmative) fiind transferat la următorul examen”.
20. La punctul 39 cifra „30” se substituie cu cifra „31”.
21. La punctul 58 textul „/disciplină” se exclude.
22. La punctul 62 cuvântul „examenului” se substituie cu textul „aferente subiectelor repartizate”.
23. La punctul 67 textul „/disciplină” se exclude.
24. Punctul 70 va avea următorul cuprins:
„70. Rezultatele probelor examenului pot fi contestate Procedura de desfășurare a examenului poate
fi contestată în termen de 48 de ore 3 zile lucrătoare de la afișarea lor încheierea acestuia la Comisia de
contestaţii, care activează în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la depunerea şi
examinarea contestaţiilor.”.
25. La punctul 71 textul „de către Comisia de contestaţii a” se exclude.
26. La punctul 74 textul „Copia hotărârii Consiliului INJ (proces-verbal)” se substituie cu textul
„Hotărârea Consiliului INJ”.
II.
Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul Institutului Național al
Justiției.
III.
Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Național al Justiției.
Președintele Consiliului
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