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Cuprins
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de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor/
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anterioare prin care magistraţii au fost învestiţi în
calitate de membri ai comisiei de evaluare. Hotărârea
nr. 597/16.05.2014 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii este un act administrativ interpretativ,
ﬁind adoptată pentru lămurirea dispoziţiilor art. 26
alin. (2) şi (21) din Regulamentul privind evaluarea
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
Este explicabilă aplicarea sa retroactivă, deoarece
hotărârea arată înţelesul exact al unui text existent,
atribuit încă de la adoptarea şi intrarea sa în vigoare ....... 4
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şi al contribuţiei la fondul U.N.P.I.R. ........................24
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[ 10 ] Existenţa unor obligaţii contractuale restante şi
omisiunea de a solicita intrarea în insolvenţă în
termenul prevăzut de lege nu constituie, în lipsa
dovedirii relei-credinţe, motive suficiente pentru
antrenarea răspunderii solidare a administratorului ......26
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