REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA

CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL JU STIŢIEI

NATIONAL INSTITUTE OF JU STICE COUNCIL

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea componenţei Comisiei
pentru examenele de admitere
22 august 2014
nr.10/1

mun. Chişinău

în tem eiul prevederilor art.7 lit.l) şi m) din L egea privind Institutul Naţional al
Justiţiei n r.l52-X V I din 08.06.2006 şi ale pct.3.18 - 3.24 din Regulam entul de
organizare a concursului de adm itere la cursurile de form are iniţială a judecătorilor
şi procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei din 29.06.2011, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:
1. A aproba C om isia pentru exam enele de adm itere în urm ătoarea com ponenţă:
Preşedinte:
• Iulia S ÎR C U , judecător la Curtea Suprem ă de Justiţie;
Membri:
• Ion D R U Ţ A , preşedintele Asociaţiei Judecătorilor, judecător la Curtea
Suprem ă de Justiţie;
•

N icolae CRAIU, judecător la Curtea de Apel Chişinău;

•

Viorel M O R A R I, preşedintele Colegiului de calificare de pe lîngă
Consiliul Superior al Procurorilor, şe f al Secţiei conducerea urm ăririi
penale în organele centrale ale M AI şi SV din cadrul Direcţiei exercitare
şi conducere a urm ăririi penale a Procuraturii Generale;

•

Vladislav GUŢAN, procuror în Secţia control al urm ăririi penale din
cadrul D irecţiei Control al urm ăririi penale şi asistenţă m etodică a
Procuraturii Generale, în prezent delegat în funcţia de adjunct al
procurorului sectorului Buiucani, mun. Chişinău;

Secretar:
• Cristina VRÎN CEAN , consultant în Secţia form are form atori şi relaţii
internaţionale, D irecţia instruire şi cercetare.
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2. R em unerarea m em brilor Com isiei pentru exam enele de adm itere se va efectua
în conform itate cu prevederile pct.2.4. din Regulam entul cu privire la
organizarea concursului pentru suplinirea posturilor didactice şi rem unerarea
muncii din 06.06.2007.
3. Executarea prezentei hotărîri se pune în seam a dnei A nastasia Pascari,
Director executiv al Institutului N aţional al Justiţiei.
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