CONSILIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL
AL JUSTIŢIEI

COUNCIL OF THE NATIONAL INSTITUTE
OF JUSTICE

AL REPUBLICII MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA

HOTĂRÂRE
privind Comisia pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare inițială de către
candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele care
candidează la funcția de judecător sau de procuror
în temeiul vechimii în muncă

mun. Chişinău

25 februarie 2022
nr. 2/1

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 1-41/2022 din 18 februarie
2022 și de propunerile parvenite din partea Directorului interimar al INJ privind desemnarea
membrilor în componența Comisiei pentru examenele de absolvire a cursurilor de formare
inițială de către candidații la funcții de judecător și de procuror și examenele pentru persoanele
care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă (în
continuare – Comisia pentru examenele de absolvire), în baza art. 7 alin. (2) lit. c), art. 26 și art.
28 din Legea privind Institutul Național al Justiției nr. 152-XVI din 8 iunie 2006, precum și în
baza pct. 52 al Regulamentului cu privind formarea inițială și absolvire a candidaților la funcții
de judecător și de procuror, Consiliul
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. A accepta în componența Comisiei pentru examenele de absolvire următorii membri:
- Sergiu RUSSU, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale;
- Nicolae ZANEVICI, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău, delegat în
Procuratura Generală;
- Elena COBZAC, judecător, Curtea Supremă de Justiție;
- Olga DORUL, doctor în drept, conferențiar universitar, șef al Departamentului
Drept Internațional și European din cadrul Facultății de Drept a Universității de
Stat din Moldova.
2. A accepta membrii supleanți în Comisia pentru examenele de absolvire în următoarea
componență:
-

Vitalie BUDECI, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani;
Tatiana GULEA, procuror-șef al Secției unificare a practicii în domeniul
urmăririi penale.

3. A reaminti Consiliului Superior al Magistraturii despre necesitatea înaintării propunerii
privind desemnarea unui judecător în Comisia pentru examenele de absolvire.

4. A solicita CSM și PG asigurarea participării judecătorilor și procurorilor acceptați ca
membri ai Comisiei pentru examenele de absolvire.
5. Responsabil de executarea prezentei hotărâri și de formularea solicitărilor către CSM și
PG se desemnează Directorul interimar al Institutului Național al Justiției.

Președintele Consiliului

Diana ROTUNDU

