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Audiind informaţia prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea
modificării Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestaţiilor din 2 martie
2017, în temeiul prevederilor art.7 alin.(2) lit.c) şi alin.(4) din Legea privind Institutul Naţional al
Justiţiei nr.l52-XVI din 08.06.2006, cu modific[rile ulterioare, Consiliul
HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestaţiilor din 2 martie
2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) Punctul 5 se expune în redacţie nouă cu următorul conţinut: „Comisia de contestații se
formează în baza hotărîrii Consiliului INJ în componenţa a cinci membri, propuşi de
Director din rîndul formatorilor Institutului. Totodată, Consiliul INJ, conducîndu-se de
aceleași criterii, aprobă doi membri supleanţi în Comisia de contestații. Președintele
Comisiei de contestații se numeşte de către Consiliu.”
2) Punctul 7 la final se completează cu o nouă propoziţie cu următorul conţinut :”În cazul
contestaţiilor privind evaluările semestriale, Comisia este deliberativă cu cel puţin trei
membri, inclusiv şi preşedintele.”
3) La punctul 8, în propoziţia a doua cuvintele „pot fi nota obţinută și” se substutuie prin
cuvintele „poate fi”.
Punctul 8 la final se completează cu o nouă propoziţie cu următorul conţinut :” Nu
constituie obiect al contestaţiei nota acordată de Comisia pentru examenele de
admitere, Comisia pentru examenele de absolvire şi de către formatori la examenele
semestriale”.
4) Punctul 11 la final se completează cu o nouă propoziţie cu următorul conţinut :” La
finele examenelor de admitere, de absolvire şi pentru persoanele care candidează la
funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, precum și evaluării
semestriale în cadrul formării inițiale a candidaților la funcția de judecător și de
procuror, el întocmeşte un raport privind examinarea contestaţiilor.”
3) La punctul 14 prima propoziţie se expune în redacţie nouă cu următorul conţinut:
“Comisia de contestaţii întocmeşte cîte un proces-verbal privind rezultatele examinării
contestaţiei pentru fiecare persoană, care trebuie să conţină argumentele
contestatarului şi motivele ce au servit temei de adoptare a deciziei, care se aduce la
cunoştinţa contestatarului sub semnătură (Anexa nr.1).”

4) Punctul 15 se expune într-o nouă redacţie cu următorul conţinut:
„15. După examinarea contestaţiei, Comisia poate decide:
a) respingerea contestaţiei;
b) admiterea contestaţiei şi remiterea pentru organizarea repetată a examenului
pentru solicitantul respectiv, cazul în care s-a constatat încălcarea procedurii de
organizare şi desfăşurare a probe/examenului.
Constituie încălcare a procedurii:
a) nerespectarea duratei stabilite pentru susţinerea probei/examenului;
b) lipsa înregistrărilor audio şi/sau video;
c) alte încălcări procedurale ce decurg din prevedeile Legii privind Institutul
Naţional al Justiţiei şi regulamentele relevante (Regulamentului de de
organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a
candidaţilor la funcţiile de judecător şi de procuror, Regulamentul privind
formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de
procuror, 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).
5) Punctul 16 la final se completează cu o nouă propoziţie cu următorul conţinut :” În
cadrul examenelor repetate nota nu poate fi mai mica decît la examenul initial”.
6) Tabelul din Anexa nr.1 la Regulament va avea un nou conţinut după cum urmează:
Contestatarul

Argumentele contestatarului

Decizia adoptată/motivele care
au servit temei de adoptare

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul Institutului
Naţional al Justiţiei.
3. Responsabil de executarea prezentei hotărîri se desemnează Directorul executi al Institutului
Naţional al Justiţiei.
Preşedintele Consiliului
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