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HOTĂRÂRE  

cu privire la aprobarea componenței Comisiei pentru examenele de admitere  

  

30 august 2019                                                                                                                mun.Chișinău 

nr.7/1                              

         

Ținând cont de propunerile parvenite din partea dnei Diana SCOBIOALĂ, Directorul INJ, privind 

desemnarea membrilor Comisiei pentru examenele de admitere în anul 2019, de Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.328/19 din 06.08.2019, prin care sunt desemnați doamna Viorica PUICA, 

judecător Judecătoria Chișinău, și doamna Lidia BULGAC, judecător Curtea de Apel Chișinău, precum și 

scrisoarea Consiliului Superior al Procurorilor nr. 1-77/2019 din 09.08.2019, prin care sunt desemnați 

domnul Sergiu Russu, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane din cadrul Direcției 

urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale, doamna Nina Crăciun, procuror în Secția unificare 

a practicii în domeniul reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a 

Procuraturii Generale și în calitate de membru-supleant doamna Mariana Gornea, procuror-șef al Secției 

justiție juvenilă din cadrul Direcției politici, reforme a Procuraturii Generale, în temeiul prevederilor art.7 

alin.2 lit.c) din Legea privind Institutul Național al Justiției nr.152-XVI din 08.06.2006 și ale pct. 25– 30 

din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formarea inițială a 

candidaților la funcții de judecător și de procuror din 26.05.2017, Consiliul  

  

HOTĂRĂŞTE:  

  

1. A aproba Comisia pentru examenele de admitere în următoarea componentă:  

o Președinte: Nina CRĂCIUN, procuror în Secția unificare a practicii în domeniul 

reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare a Procuraturii 

Generale 

o Membri:      

• Viorica PUICA, judecător Judecătoria Chișinău 

• Lidia BULGAC, judecător Curtea de Apel Chișinău 

• Sergiu RUSSU, procuror-șef al Secției combaterea traficului de ființe umane 

din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale  

• Nina CRĂCIUN, procuror în Secția unificare a practicii în domeniul 

reprezentării învinuirii în instanțele de judecată din cadrul Direcției judiciare 

a Procuraturii Generale 

• Dorin POPESCU, doctor în drept, lector universitar 

• Tatiana VIZDOAGĂ, doctor în drept, conferențiar universitar 

• Valentin ROȘCA, doctor în drept, lector universitar 

 

Membrii supleanți:  

• Mariana GORNEA, procuror-șef al Secției justiție juvenilă din cadrul 

Direcției politici, reforme a Procuraturii Generale 

   

2. Remunerarea membrilor Comisiei pentru examenele de admitere se va efectua în conformitate cu 

prevederile Regulamentului cu privire la normarea activității didactice a formatorului Institutului 

Național al Justiției din 26 mai 2017.  

 

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

Justiției.  

   

 Președinte al ședinței Consiliului                         Marcel DIMITRAȘ 


