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H O TĂ R IR E
cu privire Ia aprobarea com ponenţei G rupului de lucru
pentru elaborarea subiectelor şi selectarea dosarelor la
exam enul de capacitate pentru solicitanţii la funcţia de judecător
în baza vechim ii în m uncă
24 iunie 2014
nr.8/5

mun. Chişinău

Audiind inform aţia prezentată de V aleria Şterbeţ, preşedintele Com isiei de
organizare a exam enelor de capacitate pentru persoanele care candidează la funcţia
de judecător în tem eiul vechim ii în m uncă, şefa Secţiei didactico-m etodică şi
cercetări din cadrul D irecţiei instruire şi cercetare a INJ, referitor la necesitatea
aprobării com ponenţei Grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor şi selectarea
dosarelor la exam enul de capacitate pentru solicitanţii la funcţia de judecător în
baza vechimii în m uncă, avînd în vedere propunerile prezentate de membrii
Consiliului INJ, în tem eiul prevederilor art.6 alin.(3) din Legea nr.544 din 20.07.95
cu privire la statutul judecătorului în redacţia Legii nr.153 din 05.07.2012 pentru
m odificarea şi com pletarea unor acte legislative, art.17, art.7 alin.(2) şi art.8 din
Legea privind Institutul N aţional al Justiţiei n r.l52-X V I din 08.06.2006, Consiliul
H O TĂ RĂŞTE:
1. A aproba Grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor şi selectarea dosarelor
la exam enul de capacitate pentru solicitanţii la funcţia de judecător în baza
vechimii în m uncă, în urm ătoarea com ponenţă:

Drept civil
•

D om nica M A N O LE, judecător la C urtea de Apel Chişinău;

Drept procesual civil
•

Dum itru M A RD A R I, judecător la Curtea Suprem ă de Justiţie;

Drept penal
•

Iurie IO RD A N , judecător la Curtea de Apel Chişinău;

Drept procesual penal
•

Lilia CA TA N Ă , judecător la Curtea Suprem ă de Justiţie;

Jurisprudenţa CtEDO
•

L uciana IA BA N G I, specialist instruiri judiciare U SA ID ROLISP.

2. Lilia Catană se desem nează Preşedinte al Grupului de lucru.
l

3. Reieşind din tem atica aprobată, grupul de lucru:
a) va elabora 150 subiecte pentru dreptul civil, cîte 100 subiecte pentru
dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal şi 50
subiecte pentru jurisprudenţa CtEDO;
b) va selecta 40 dosare civile şi 40 dosare penale pentru proba scrisă.
4. Grupul de lucru va transm ite către INJ subiectele elaborate şi prelucrate,
dosarele selectate şi prelucrate pînă la 25 august 2014.
5. Subiectele elaborate se vor plasa pe pagina w eb a INJ la 5 septem brie 2014.
6. Dosarele se păstrează conform regulilor stabilite prin Regulam entul de
organizare a concursului de adm itere la cursurile de form are iniţială a
judecătorilor şi procurorilor la Institutul N aţional al Justiţiei din 29.06.2011,
care se aplică în m od corespunzător.
7. Grupul de lucru va transm ite dosarele selectate Com isiei de absolvire (pentru
prim irea exam enului de capacitate) cu 1 zi înainte de prim ul examen.
8. Se interzice Grupului de lucru să divulge conţinutul dosarelor selectate pentru
exam ene, fapt despre care fiecare m em bru va sem na o declaraţie pe propria
răspundere.
9. M em brii Grupului de lucru vor fi rem uneraţi pentru subiectele elaborate şi
prelucrate în m ărim e de 4 ore pentru 50 subiecte şi 40 ore pentru 20 dosare
selectate şi prelucrate.
10.Executarea prezentei hotărîri se pune în seam a dom nului Veaceslav Didâc,
Director executiv adjunct al Institutului N aţional al Justiţiei.

Preşedintele Consiliului
Secretarul şedinţei
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