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"Consflln[Superior at Magistrataril 
este garantnt independentei justijiei" 
(art. 133 atin.l din Constitujle, 

repu6,lcată) 

ROIVI,Â.NIA 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

PLENUL 

HOTĂRÂREA iii'. 161 

din 24 august 2020 

Analizând proiectul de Lege privind uncle măsuri temporare referitoare la 

concursul de adrraitere la lnstitutul Naţional al Magistraturii, f'ormarea profesională 
iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului 

Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură, transmis 

spre avizare de Ministerul 7usti(iei; 

hi temeiul dispoziliilor art, 38 alin, (3) din Legea ur, 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, republiaată, cu moditieările şi completările 

ulterioare, cu majoritatea voturilor anembritor prezenti (13 voturi DA şi 2 voturi 

nule); 
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"Consiliul Superior u[Afaglviradrrii 
esiegtrrantul iadependenleiJustiJiet" 
('art, 133 alin.l din CQl7stituJie, 

repablicatr"r) 

PI ENUL CONSILIULUI SUPERiOR AL MAGISTRA,TTJRII 

IIO'I'ĂRĂŞTE: 

Art. 1 - Avizează favorab;l prolectul de Loge privind uuele măsuri 

temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Nalional al 

Magistraturii, ' formarea profesională initiială a judecătorilor şi procurorilor, 

examenut de absolv#re a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul 
de capacitate at judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de 
admitere în magistratură, cu observapile prezentate în Anexa care face pane 

integrantă din prezenta hotărăre. 

Art. 2— Prezenta hotărâre se comunică Ministerului 7ustiţiei, potrivit legii. 

Aată în Bucureşti, la data de 24 august 2020 

J'udecătar NIC,OI,ETA IVIA GĂRETAŢÎNŢ 
Preşedintele Copsxhyilui Sup'er., ̂ ,r al Magistraturii 

~.. ~ . 
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tons/lint Superior a1 Magisrratnrii 
estegaraninl indţ'peulenlei justipei" 

(art M3 a/in. I din Constitulie, 
republican}) 

Aneacă la Halcărârea P1eliatlai C'onsiliadni Sttperăor a! Ivlpgls•lradurli 
nr. 16] 4n 2.4 angas! 2020 

AVIZ 

referitor la proiectul de Loge privind unele măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea 

profesională initială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a 
Institutului National al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al 

judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în 
magistratură 

În urma examinării proiectului de Lege privind unele măsuri temporare 
referitoare la coneursul de admitere la Institutu) Naţional at Magistraturii, 
formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de 
absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate 
al judecătorilor şi procurotilor stagiari, precum şi la concursul dc admitere în 
rnagistratură, transmis spre avizare de Ministerul 7ustiţiei, 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAOISTRATURII 

În temeiul dispoziţiilor art. 38 lin. (3) din Legea nr: 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările 

ultca9oare, 
În baza Hotărârii nr. 161 din 24 august 2020 a Plenului Consiliului Superior 

al Magistraturii: 

Avizează favorabil proiectul de Lege privind uncle măsuri temporare 
referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 
formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de 
absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate 
al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere in 
magistratură, cu următoarele observaţii: 
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"Coa,silitd Srtperiar a! h1'agdstratarii 
e.ste garaauti isdepenrlenlei ja,stitl ei" 

(art. 133 afin. 1 dia Coustitigie, 
repubRaatn) 

AaexrT Ia HotărCrrea Plenului Consiliului Superior a1 Magistraturrr 
nr. 161 din 24 august 2020 .

.~~ 
i. Ar trebui păstrată strnctura cornisiilor de concurs prevăzută în 

reglcmentările secundare adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, având în 
vedere că aceasta valorifrcă aspectele constatate la concursurile anterjoare şi a fost 
stabilitâ cu implicarea lnstitutuluf National al Magistraturii. 

În procedurile de concurs sau examen destăşurate până în prezent, 
modalitatea de organizare a comisiilor prevăzută de legislaţia secundară a 
constituit un element benefic pentru îndeplinjrea activitălilor speoifce. 

Nu există nicio raţiune semnifrcativă pentru modificarea and structuri 
organizatorice care şi-a dovedit în timp funclionalitatea. 

2. Este necesară eliininarea dispoziliei din cuprinsul art. 15 aljn. (12) care 
prevede posibilitatea eontestăru notei acordate la proba interviului, întrucât, In 
mod tradijional, reglementările legale nu au consacrat posibilitatea contestării 
rezultatului oblinutla această probă, jar această soluiie este în acord cu specificul 
probei interviului. 

Prin urmare, se impune a se menliona în mod expres faptul că nota oblinută 
la proba interviului nu poate fi contestată, 

• 3. 17ată fund necesitatea ca activitatea de judecată pc care a desfăşoară 
judecătorii stagiari să constituic an sprijin real pentru instanle, este neceşară 
extinderea competenlei judecătorilor stagiari, astfel încât, pe durata stagiului, 
aceştia să judece şi alto cauze decât cele prevăzute la art. 23 din Legca nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republioată, cu modifacările 
şi completările ulterioare. 

In acest sens, Plenul Consiliului Superior at Magistraturii a propus ca 
judecătorii stagiari să judece cauzele având ca object: 

a) acliunile posesorii, cererile privind pensjile de întreîinere, cererile 
privind înregistrările şi r'cctificările în registrele de stare civil cererile privind 
validarea popririi, încuviinlarea executării suite şi măsurile asigurătorii; 

b) Gtigiile patrimoniale având ca object piata unei sume de bani sau 
predarea unui bun, în eazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 
100.000 lei; 

c) plângerile împotriva proceselor-verbalc de constatare a contravenliilor şi 
de aplicare a sanc(iunilor eontravenlionale; 

d) cererile privind ordonanla preşedinlială; _ 
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'Cousitio( Superior of Magisrraturii 
este gtrmnal independet,('ei jnstillei" 

(art. 133 aliu, i din Constitnfie, 
repnitlirnli~) 

La ffotărcir•ca Plr;rtulul C'onsiliulai Superior al Magistraturii 
nr. 161 din 24 augasi 2020 

e) cererile de emitere a ordonanlei de plată; 

f) cererile de valoare tedusă, prevăzute la art. 1026 — 1033 din Codul de 

procedură civilă; 

g) evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fdră drept, prevăzută la art, 

1034- 1049 din Codul de procedură civilă; 

h) autarizarea jntrării in încăperi, prevăzută de art. 680 din Codul tle 

procedură civilă; 

i) cererile având ca object înlocuirea amenzii contravenţionale cu 

sancEiunea prestării unei activităji în folosul contunitătii; 

j) cererile de abţinere şi de reeuzare in once matcrii, precum şi cererile de 

revizuire şi contestaţiile în anulare jn cauzele cc intră in competenia 1or; 
k) reabilitarea; 
1) constatarea intervenliei amnistjei on gralierii; 
m) infracliunile prcvăzute de Codul penal şi de legile speciale, pentru care 

acliunea penată se pune în rniŞcaro la plâugerea prealabilă a persoanei vătămate, 

inclusiv plângerile împotriva soluliilor de ncurmărire sau netrimitere in judecată, 

cererile de confirmare a solu(iilor de renunlare ]a urmărirea penală şi cererile de 
confirmare a redeschiderii urmăririi penale in cauzele care au ca obiect aceste 

infracliuni, cu excepţia infracliuniior pravăzute la art, 218 aljn. (1) şi (2), art. 219 
aim . (1), art. 223, 226, 227, precum şi art, 239 241 din Codul penal. 

La stabilirea tipuritor de cauze de eonipetenFa judecătorilor stagiari au fast 

avute în vedere atât eomplexitatea relativ redusă a aeestora, căt şi volumul de 

activitate alinstanlelorjudecătoreşti pentru aceste categorii de cauze. 

Judecătox PtICULE'f'A MARGARETA'iPYN"Ţ 

1Preşedintele Cân(siliului S.upe',3or~l Magistraturii 
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