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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind unele 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 în magistratură 
 

În conformitate cu prevederile art.94 şi 115 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
privind unele 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 în magistratură, trimis cu adresa nr. PLx 567/2020 
din 30 septembrie 2020. 

Potrivit prevederilor art.61 şi 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 
şedinţa online din 5 octombrie 2020. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 
următoarele observaţii, pentru a fi analizate în cadrul comisiei de fond: 

1. Pentru unitate de terminologie, dar și pentru ca termenul utilizat în 
textul legii să reflecte intenția de a evalua lucrarea, nu de a modifica lucrarea 
vreunui candidat, lucrările vor fi ”verificate”, nu ”corectate”. 

2. Este necesar să existe dispoziții de sancționare a nerespectării normelor 
imperative prescrise în prezenta lege. Altfel, textul rămâne cu forța legală a unei 
recomandări.  

 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
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Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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