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Ținând cont de propunerile parvenite privind desemnarea membrilor Comisiei de contestații în
cadrul examenelor de admitere, de absolvire și pentru persoanele care candidează la funcția de judecător
sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, precum și pe parcursul evaluării semestriale în cadrul
formării inițiale a candidaților la funcții de judecător și de procuror (în continuare – Comisia de
contestații), în baza art. 7 alin. (2) lit. c) și art.18 alin. (2) din Legea privind Institutul Național al Justiției
nr. 152- XVI din 8 iunie 2006, precum și pct. 5 din Regulamentul cu privire la depunerea și examinarea
contestațiilor, Consiliul

HOTĂRĂŞTE:
1. A aproba accepta în componența Comisia de contestații următorii membri:
-

Dumitru MARDARI, judecător, Curtea Supremă de Justiție;
Boris TALPĂ, judecător, Curtea de Apel Chișinău, formator INJ;
Maria FRUNZE, judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, formator INJ;
Viorel CIOBANU, procuror-șef interimar al Secției combaterea traficului de ființe
umane, formator INJ;
Vladislav GUȚAN, procuror-adjunct interimar al procurorului-șef al mun. Chișinău, șef
al oficiului Buiucani, formator INJ;
Aliona BUCUCI, procuror în Secția combaterea traficului de ființe umane;
Ion CREȚU, avocat, membru al Comisiei de licențiere a profesiei de avocat, formator
INJ.

2. A accepta membrii supleanți ai Comisiei de contestații în următoarea componență:
-

Constantin ROȘCA, judecător, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, formator INJ;
Octavian IACHIMOVSCHI, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, formator INJ.

3. A solicita CSM și PG asigurarea participării judecătorilor și procurorilor acceptați ca membri ai
Comisiei de contestații în cadrul examenelor de admitere, de absolvire și pentru persoanele care
candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă, precum și pe
parcursul evaluării semestriale în cadrul formării inițiale a candidaților la funcții de judecător și de
procuror.
4. Responsabil de executarea prezentei hotărâri și de formularea solicitărilor către CSM și PG se
desemnează Directorul interimar al Institutului Național al Justiției.
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