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Audiind informația prezentată de către doamna Diana SCOBIOALĂ, Director al Institutului Național 

al Justiției, privind necesitatea modificării Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea 

contestațiilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea privind Institutul Național al Justiției nr. 

152-XVI din 8 iunie 2006, Consiliul 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

1. Regulamentul cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor se modifică, după cum urmează: 

I. În tot cuprinsul Regulamentului, textul „Institutul Național al Justiției” și cuvântul „Institut”, 

la orice formă gramaticală, se substituie cu abrevierea „INJ”. 

II. La punctul 1, după textul „Legea privind Institutul Național al Justiției” se introduce textul 

„(în continuare – INJ)”.  

III. La punctul 5, textul „cu o componență de cinci membri, propuși de Director” se substituie cu 

textul „într-o componență de șapte membri, la propunerea Directorului INJ”, iar textul „din 

rândul formatorilor Institutului” se exclude. 

IV. Punctul 8 va avea următorul cuprins: „Contestația poate fi depusă la Comisie în termen de 48 

de ore de la afișarea rezultatelor. Obiect al contestației poate fi: 

- procedura de organizare și desfășurare a probei/examenului de admitere, de absolvire, 

evaluare curentă în cadrul formării inițiale și a examenului pentru persoanele care 

candidează la funcțiile de judecător și de procuror în temeiul vechimii în muncă; 

- rezultatele probei/examenului de admitere, de absolvire, evaluare curentă în cadrul 

formării inițiale și a examenului pentru persoanele care candidează la funcțiile de 

judecător și de procuror în temeiul vechimii în muncă”. 

V. La punctul 16 se introduce lit. c) cu următorul cuprins: „c) admiterea contestației cu privire la 

rezultatul examenului, cu stabilirea unei note care nu poate fi mai mică decât nota 

contestată.”. 

VI. Punctul 18 se exclude. 



VII. Punctul 19 va avea următorul cuprins: „Deciziile Comisiei sunt definitive.” și devine punctul 

18, iar punctele care urmează se renumerotează. 

 

2. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Național al 

Justiției.          

 

 

Președintele Consiliului  Diana ROTUNDU 

 


