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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 baza art. 7 alin. (2) lit. c) și art.18 
alin. (2) din Legea privind Institutul Național al Justiției nr. 152- XVI din 08.06.2006, precum și pct. 5 
din Regulamentul cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor, Consiliul 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. A aproba Comisia 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 următoarea componentă: 

Președinte: Alexandru NICHITA, procuror-șef al Direcției politici, reforme și protecția 
intereselor societății a Procuraturii Generale; 
 Membri:   - Dumitru PURICE, procuror detașat, șef al Centrului de informații juridice, INJ; 

- Ion CHIRTOACĂ, judecător, Judecătoria Chișinău; 
- Ecaterina POPA, șef, Direcția instruire și cercetare; 
- Valentin ROȘCA, șef, Secția instruire continuă, INJ; 

 
2. A aproba membrii supleanți ai Comisiei de contestații în următoarea componentă: 

- Nicolae ZANEVICI, procuror, Procuratura municipiului Chișinău; 
- Petru BALAN, avocat, formator INJ. 

3. Remunerarea activității președintelui și membrilor Comisiei se va efectua în conformitate cu 
prevederile Legii cu privire la Institutul Național al Justiției și regulamentele aferente. 

4. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul Institutului Național al 
Justiției. 

 
 

Președintele Consiliului                                /semnat/  Marcel DIMITRAȘ 
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